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1. APRESENTAÇÃO 

 
 

1.1 A Construção Coletiva Do Projeto Político Pedagógico Da Ecca... 
Uma Trajetória Florescendo ... 

 
O Projeto Político-Pedagógico (PPP) constitui-se parte essencial da 

organização do trabalho da instituição educacional. Trata-se de um documento 

vivo, capaz de adequar-se às demandas sociais, educacionais e legais que 

surgem. Por isso, torna-se fundamental que este documento seja revisto 

regularmente para adequar-se, corrigir-se, inserir-se nos novo marcos legais que 

constantemente se apresentam. Ao considerar a realidade das comunidades nas 

quais as unidades escolares do campo estão inseridas é preciso analisar suas 

características, necessidades e possibilidades locais. Essa constatação reforça a 

importância da elaboração do Inventário Social, Histórico, Cultural e Ambiental da 

comunidade escolar, pois este é um instrumento investigativo, letivo, dialógico e 

dialético que tem como objetivo reconhecer os elementos educativos presentes no 

território camponês das respectivas comunidades dos estudantes. É indispensável 

construir um planejamento pedagógico pensado a partir do (a) estudante e do seu 

lugar de produção de vida, de identidade cultural e de formas de organização 

social da comunidade. 

 
Desse modo, é consolidada uma relação de pertencimento à escola e, 

num caminho de duas vias, conecta a escola à vida, dando sentido ao 

conhecimento escolar por meio da integração curricular. Ao estimular o estudante 

a produzir conhecimento sobre si, seu lugar, seus valores, sua história e sua 

cultura, procura-se garantir uma educação de qualidade socialmente referenciada, 

vinculada aos processos de desenvolvimento do território onde se localiza a 

escola. 

Pensar coletivamente a construção do Projeto Político Pedagógico da 

escola pressupõe a superação das relações de poder instauradas na organização 

do trabalho escolar e a construção de práticas democráticas que contribuem para 

uma educação de caráter transformador. Denota repensar, refletir e incorporar 

novas ideias e formas democráticas à prática educativa numa perspectiva 
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emancipatória e transformadora da educação, exigindo compromisso político 

pedagógico dos profissionais que atuam no ambiente escolar. Esse processo 

dialético de organização do trabalho pedagógico exige uma significativa análise 

teórica da prática escolar, a fim de compreender as contradições, limites e 

possibilidades que a constituem. Assim, a construção de uma proposta 

transformadora deve empreender ações, no sentido de criar e ampliar os espaços 

de participação na definição das políticas públicas de educação e na gestão 

democrática. A participação e a construção coletiva transformam o projeto político 

pedagógico num instrumento de democratização das relações e de socialização 

do saber, pois esse projeto é a própria organização do trabalho escolar como um 

todo em suas especificidades, níveis e modalidades. Na perspectiva de uma 

concepção de educação transformadora, a ECCA constrói coletivamente o Projeto 

Político Pedagógico, trazendo como referência o Projeto Político Pedagógico 

Carlos Mota que enfatiza que é um grande desafio para a educação, transformar 

a sociedade. 

Construir a ideia de sustentabilidade parte de uma concepção de ser 

humano e sociedade como elementos inseridos dentro da natureza, e não dela 

apartados, cujo bem-estar não se limita à satisfação dos aspectos estéticos e 

fisiológicos, mas, sobretudo, busca os aspectos éticos e as relações justas e de 

convivência pacífica. 

Essa construção só se torna possível por meio de uma pedagogia que 

ateste o sentido, como projeto global, em que se preocupe com a preservação da 

natureza, com o impacto da intervenção humana sobre os ambientes natural, com 

uma civilização, sustentável que implique em mudanças nas estruturas 

econômicas, sociais e culturais vigentes. (PPP CARLOS MOTA. p. 18). 

Por meio de diversas reuniões, encontros e assembléias, a comunidade 

escolar da EC Córrego do Arrozal participou ativamente da elaboração do PPP. 

Os objetivos sempre foram claros: a participação, instrumentalizar a comunidade 

educacional (gestores, professores, pais, alunos, conselho escolar, auxiliares de 

educação) para a ação educativa, visando à melhoria da qualidade do ensino, de 

forma a atender às especificidades da instituição, articulada aos fins e princípios 

que norteiam sua filosofia no que diz respeito à compreensão da vida social nas 

suas diferentes dimensões. 

Essa premissa deve permear todo o processo educativo, de modo a 
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priorizar, nas suas ações, a participação coletiva dos sujeitos, no sentido de 

estabelecer uma práxis pedagógica centrada no diálogo e na promoção da 

autonomia. 

O Projeto Político Pedagógico da ECCA é resultado de estudos 

pedagógicos, discussões, reflexões, participação dos sujeitos na semana 

pedagógica, na avaliação institucional, nos conselhos de classe, nas pesquisas e 

consultas junto à toda comunidade escolar, que ocorre durante todo ano letivo. 

Compreendendo que “a comunidade escolar abrange o grupo das famílias 

e responsáveis pelos estudantes, professores, especialistas, servidores, 

pedagogos, gestores e os próprios estudantes, a comunidade escolar funciona 

como um sujeito coletivo”. (DISTRITO FEDERAL, 2012, p. 30), e assim sendo, 

nessa trajetória de tessitura do PPP, partimos do pressuposto que um sujeito 

coletivo trabalha com e para todos que habitam a escola. Nessa medida 

cocebemos que a ECCA, constitui-se um sujeito coletivo e, nesses termos, 

preocupa-se com a participação de todos no seu processo de elaboração do 

Projeto Político Pedagógico. 

Dessa forma, destacamos quão importante é que todos tenham voz e vez, 

se manifestem e sejam feitos todos os registros.Para acompanhar o percusso e 

as memórias da construção coletiva do projeto politico e pedagógico acesse o 

link https://www.eccaflorecer.com.br/ .Ou aponte a câmera do celular para o QR 

CODE: 

 
 
 
 

https://www.eccaflorecer.com.br/


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
ESCOLA CLASSE CÓRREGO DO ARROZAL 

7 

 

 

 
 

A sistematização desse projeto pretende constituir a referência para a 

organização do trabalho pedagógico escolar, expressando a intencionalidade 

político pedagógica de um projeto de educação e de sociedade articulado aos 

interesses e necessidades da população buscando sempre a efetivação do 

processo ensino aprendizagem com qualidade social de modo a oportunizar a 

aprendizagem do cidadão em suas múltiplas dimensões e na perspectiva da 

sustentabilidade humana, da cidadania, dos direitos humanos e do respeito à 

diversidade para todos aqueles que fazem uso da escola pública. 

Nesses termos entendemos que a melhor estratégia para elaborar um 

projeto político para a ECCA, é dialogar com todas as partes que compõem a 

escola e com todos que nela habitam. 

Dessa forma, convocamos todos à essa discussão, em busca da escola 

que temos e da escola que queremos. 

1. Que escola temos? 

2. Que escola queremos? 

 
1.2 Missão 

 

Oferecer um ensino de qualidade, garantindo a participação ativa da 

comunidade escolar, contribuindo para a formação integral dos alunos, para que 

eles possam agir construtivamente na transformação do seu meio. A ECCA tem a 

missão de ser compreendida como um espaço de experiência da política, da 

cultura e da economia dos diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras do 

campo, nas suas diversas formas de trabalho e de organização, produzindo 

valores e conhecimentos na perspectiva do desenvolvimento social e econômico 

igualitário dessa população. 

 

A proposta pedagógica decorre de um processo participativo, construído 

continuamente para organização do trabalho pedagógico, a fim de desvelar os 

conflitos e as contradições, nascidos da própria realidade, tendo o compromisso 

da superação de problemas com a formação do cidadão. 

A busca por uma instituição educacional pública de qualidade concretiza-se 

mediante a construção e a vivência de uma proposta pedagógica que reflita o 

pensamento e a identidade de todos os membros da comunidade escolar, com 

base nas diretrizes institucionais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
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Federal. 

Como instrumento norteador e explicitador da ação educativa, a proposta 

pedagógica deve contemplar as concepções teóricas, aqui permeadas pela base 

teórico metodológica do currículo da SEEDF sustentada na Psicologia Histórico- 

Cultural e na Pedagogia Histórico – Crítica, onde o homem é compreendido como 

um ser que aprende e se constrói em interação com o meio social e natural que o 

cerca. 

Neste contexto, contemplam-se, neste documento, além da identidade de 

nossa Instituição as diretrizes voltadas para uma educação que priorize os 

princípios da qualidade e da equidade, ou seja, uma educação aberta às novas 

experiências, as novas maneiras de ser, as novas ideias, para conviver com as 

diferenças, para educar, para a autonomia, a eficácia e a eficiência com foco no 

sucesso escolar do aluno. A EC Córrego do Arrozal possui um Projeto Coletivo. 

Para o ano letivo de 2022 a temática escolhida foi “Inventário conectando a 

educação a vida”, que contempla o Currículo em Movimento em suas diversas 

linguagens, habilidades e competências. 

 

3. HISTORICIDADE DA ESCOLA. 

 
 

A EC Córrego do Arrozal é uma Escola do Campo foi criada por meio da 

Portaria nº 09, de 09 de janeiro de 2002. No entanto, suas origens remontam a 

meados da década de1990. Entre os anos de 1994 e 1998 a escola funcionou em 

uma igreja no Núcleo Rural Córrego do Arrozal, com apenas uma sala de aula. Do 

ponto de visa administrativo era um anexo da EC Brochado da Rocha. O nome da 

escola por sua vez, relaciona-se com as plantações de arroz que antigamente 

existiam à beira do córrego de mesmo nome. 

O crescimento populacional do Núcleo Rural fez com houvesse 

necessidade de ampliar o atendimento. Assim, entre 1999 e 2001 a escola 

passou a funcionar na associação comunitária local utilizando três salas de aula 

nos turnos matutino e vespertino ofertando da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. 

Em 2001, após doação de um terreno da EMBRAPA, foi fundada a EC 

Córrego do Arrozal, com sede própria na BR 020 km 13/14, Núcleo Rural Córrego 

do Arrozal, Sobradinho – DF. 
8
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Em 2008 foi implantada em nossa escola à Educação Integral para todos 

os estudantes. No ano de 2009 a Instituição funcionou com 05 salas de aula, 

oferecendo a Educação Infantil e o Ensino Fundamental de 9 anos . 

 
Em 2011 a Escola passa a atender apenas à Educação Básica (Ensino 

Fundamental de 09 anos). Possuindo uma Sala de Recurso Generalista que 

atendia aos estudantes diagnosticados, contando com uma Biblioteca e com um 

Laboratório de Informática que foram reformados em parceria com a Rede Gasol 

e inaugurados em 19 de maio de 2011. Entre os anos de 2012 e 2013 o prédio 

escolar passou a ser compartilhado com a EC Brochado da Rocha, que estava 

em reconstrução. 

Em 2013, Na gestão da Equipe das professoras Joliene Dutra e Zeneide 

dos Santos a escola foi vencedora do Prêmio Gestão Escolar concurso anual 

realizado pelo CONSED – Conselho Nacional de Secretários de Educação, e tem 

o objetivo de valorizar e motivar as escolas públicas no desenvolvimento de uma 

gestão democrática de qualidade. 

 
Atualmente, a unidade escolar oferece vagas distribuídas nos turnos 

matutino e vespertino entre o 1º e 2° Período da Educação Infantil com base no 

eixo integrador Cuidar e Educar, Brincar e Interagir e o Bloco 1- Inicial de 

Alfabetização-BIA (1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental) tendo como foco 

principal a alfabetização, letramento e ludicidade para todo o Ensino 

Fundamental. E o bloco 2 das turmas de 4° e 5° ano. 

 
2.1. Dados da Unidade Escolar 

 
 
 

 

Instituição Educacional: Escola Classe Córrego do 

Arrozal.Código INEP: 53013506. 

CNPJ: 05.140.156/0001-91 

Endereço: BR 020, Km 13/14, Núcleo Rural Córrego do Arrozal, 

Sobradinho/DF.Telefone: (61) 99514-7419. 

Criação: 09 de janeiro de 2002. 
9
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Turno de funcionamento: Diurno. 

Séries Ofertadas: 1º e 2º Período da Educação Infantil e do 1º ao 5º Ano do 

EnsinoFundamental – Anos Iniciais. 

 
 
 

2.2. Recursos Humanos da Unidade Escolar 
 

 
QUADRO DE SERVIDORES 

DA ESCOLA CLASSE CÓRREGO DO ARROZAL EM 2022 

EQUIPE GESTORA 

Anete Aparecida Cardoso Silva 
Diretora 

Ana Paula de Sousa 
Vice- diretora 

Michele Pereira Silva Chefe de Secretaria 

  

ATENDIMENTOS 

Janne Pereira Martins da Silva 
SEAA – Pedagoga 

Maria da Glória Gomes de Azevedo 
Orientação Ed. 

CARREIRO MAGISTÉRIO 

Alessandra Ribeiro Sobrinho de Carvalho Prof. de Ed. Basica – Em Regência 

Damilly Santana de Alvarenga Prof. de Ed. Basica – Em Regência 

Debora Alves de Sousa Prof. de Ed. Basica – Em Regência 

Denise Maria de Oliveira Castro Prof. de Ed. Basica – Em Regência 

Jucelina Monteiro Gil Prof. de Ed. Basica – Em Regência 

Jurandir Neres de Santana Prof. de Ed. Basica – Em Regência 

Patricia Nogueira Misquita Souto Prof. de Ed. Basica – Em Regência 

Rodrigo Cezar da Silva Campos Prof. de Ed. Basica – Em Regência 

Rosangela Souza Almeida Sales Prof. de Ed. Basica – Em Regência 
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Ruth Soares Goncalves Santos Prof. de Ed. Basica – Em Regência 

Andrea da Silva Souza Prof. de Ed. Basica – Biblioteca 

 
Joaquim Geova Ribeiro de Sena 

Prof. de Ed. Basica – Assistência 

Pedagógica 

Nilma de Castro Lopes Magalhaes 
Prof. de Ed. Basica – Assistência à 

Direção 

 
Paulo Henrique Alves Dias 

Prof. de Ed. Basica – Assistência 

Tecnológica 

Vilma Berbert Coura Miranda Prof. de Ed. Basica – Em Regência 

  

CARREIRA ASSISTÊNCIA 

  

 
 

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS 

DA ESCOLA CÓRREGO DO ARROZAL EM 2022 

Marcelo Oliveira Guimarães VIGILANTE - GLOBAL 

Fábio Ferreira de Sousa Macedo VIGILANTE - GLOBAL 

Francisco Rosivaldo Aguiar da Cunha VIGILANTE - GLOBAL 

Rodrigo Rodrigues de Oliveira Santos VIGILANTE - GLOBAL 

Juliana de Melo Martins Almeida MEREDEIRO – G&E 

Lucas Henrique Pereira da Silva MEREDEIRO – G&E 

Solange Machado Roque MEREDEIRO – G&E 

Elielda Soares Ferreira Damacena CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – JUIZ DE FORA 

Ildecy Francisca de Souza CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – JUIZ DE FORA 

João da Conceição Silva CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – JUIZ DE FORA 

Rejane Leitão Barbosa CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – JUIZ DE FORA 

Marivaldo de Sousa CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – JUIZ DE FORA 
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2.3. Caracterização da Estrutura Física: 
 
 

- 05 Salas de Aula. 

- 02 Banheiros de professores. 

- 01 Banheiro de servidores 

- 02 Banheiros de estudantes. 

- 01 Pátio coberto. 

- 01 Cantina. 

- 01 Depósito de Gêneros 

Alimentícios. 

- 01 Sala de Professores. 

- 01 Sala: Secretaria, Administrativo 

e Pedagógico. 

- 01 Direção 

- 01 Biblioteca: Flor do Cerrado 

- 01 Reservatório de Gás 

- 01 Cozinha 

- 01 Depósito de Material 

- 01 Depósito de Material de 

Expediente. 

 
 
 
 

2.4 Recursos Financeiros 

- PDAF: Programa de Descentralização Administrativa Financeira – Recurso do 

GDF. 

- PDDE: Programa Dinheiro Direto na Escola – Recurso do Governo Federal. 

2.5 Órgãos Colegiados 

Caixa Escolar: 

Responsável pelo recebimento e aplicação dos recursos do GDF e do Governo 

Federal. 

 
Conselho Escolar: 

Órgão máximo para tomadas de decisões quanto à aplicação e fiscalização, 

formado por representantes dos segmentos que compõe a comunidade escolar. 

 
3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR. 

 

Atualmente, a EC Córrego do Arrozal oferece Educação Infantil e os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental de 09 anos, sendo Ed. Infantil e o Bloco Inicial de 
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Alfabetização, 1º a 3º ano do Ensino Fundamental, 4° e 5° ano dos Anos Iniciais. 

No ano de 2007, a comunidade apresentou uma série de solicitações ao Governo do 

Distrito Federal por meio de um abaixo-assinado. Entre elas, que a região transforma- 

se em área urbana. Com isso, as lideranças locais esperavam que ganhos 

significativos acontecessem. A primeira parte foi feita e a localidade se tornou urbana, 

conforme Plano Desenvolvimento de Organização Territorial- PDOT 2008. Da euforia 

inicial chegou-se rapidamente à decepção: as benfeitorias não chegaram e a 

instituição que se encontrava do ponto de vista legal em uma localidade “urbana”, 

tinha todas as outras características tipicamente rurais e do campo. Os estudantes 

são atendidos por transporte escolar locado, não existe comércio nas proximidades e 

o acesso à telefonia celular e fixo é limitado. 

 
A escola atende os moradores do Condomínio Nova Colina, Petrópolis e 

assentamentos. Assentamento Renascer, Palmares, Zilda, MATR e MST e do 

Núcleo Rural Córrego do Arrozal. Trata-se de setores extremamente carentes e 

considerados de risco pela Defesa Civil. Existe uma rotatividade muito grande de 

estudantes, o que dificulta a construção da identidade da comunidade escolar. 

 
Por meio do contato diário com os estudantes e a comunidade foi possível 

identificar um cenário onde as famílias vivem em grande vulnerabilidade 

socioeconômico-cultural e em contextos de violências múltiplas. Trata-se de uma 

realidade singular, em que, uma parcela de moradores possui terreno próprio, porém 

com moradia precária. Por outro lado, nota-se um número significativo de moradores 

que pertencem ao Movimento dos Trabalhadoressem Terra (MST). 

 
Após análise dos dados dos questionários, foi notado que a maior parte dos 

estudantes/sujeitos do campo não dispõe, ou dispõe com escassez, de acesso às 

tecnologias de comunicação e informação necessárias ao desenvolvimento das 

atividades mediadas por tecnologias. Cabe salientar que parte dos estudantes vive 

em condições de maior vulnerabilidade, não dispondo de rotinas, recursos materiais, 

ou mesmo, de espaço físico condizentes com rotinas educativas demandadas por 

muitas práticas escolares/pedagógicas para a realização de tarefas escolares de 

maneira satisfatória. 
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O ano letivo de 2022 teve início com 230 estudantes matriculados, distribuídos da 

seguinte forma: 

Tabela 1 – Estudantes Matriculados 
 

 
Ano Alunos matriculados 

 
1° Período Educação Infantil 24 

2° Período Educação Infantil 30 

1º Ano 39 

2º Ano 45 

3º Ano 42 

4º Ano 32 

5° Ano 22 

Total 234 

Fonte: Secretaria Escolar, fevereiro/2022 

 
 

O desafio imposto pela defasagem idade/série não foi vencido. Temos 

ainda 6 estudantes com esse perfil. 

Tabela 2 - Defasagem idade/série 
 

 
Série Matriculados Defasados 

1º Período da EI 24  

2º Período da EI 30  

1º Ano 39  

2º Ano 45  

3º Ano 42 1 

4º Ano 32 4 

5º Ano 22 1 

Total 234  

Fonte: Secretaria Escolar, fevereiro/2022. 
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado em 2007. Este 

tinha por objetivo reunir em um só indicador, dois conceitos igualmente 

importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médio de desempenho 

nas avaliações. Para isso, agrega ao enfoque pedagógico a possibilidade de 

resultados sintéticos, de maneira que permita traçar metas de qualidade 

educacional. O índice varia de zero a dez. Em 2011 a EC Córrego do Arrozal 

atingiu o índice 4,9; em 2013 não atendeu os critérios necessários para ter o 

desempenho calculado. Em 2015 foi alcançado os mesmos 4,9 ficando aquém do 

proposto pelo MEC em 2016. 

 

 
Gráfico 1 – Estado de Origem do Chefe da Família 
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Gráfico 2 – Sexo do Principal Provedor da Família 
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Sexo 
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Gráfico 3– Estado Civil 
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Gráfico 4– Principal religião da família 
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Religião 
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Gráfico 5– Escolaridade do Chefe da Família 
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Gráfico 6– Quantas pessoas trabalham. 
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Gráfico 7– Tipo de Moradia 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA. 

 
 

A Secretaria de Estado de Educação propõe “(...) questionar conflitos e 

interesses presentes no processo de produção do conhecimento e que não são 

aparentes” (MOREIRA; CANDAU, 2007). Assim, entende também que: 

 
 

“Uma proposta curricular de alcance para a 

sociedade contemporânea deverá, pois, agregar 

às tendências atuais da ciência e das 

tecnologias a seleção, inclusão e organização de 

conhecimentos socialmente relevantes e 

significativos, de modo a colaborar para a 

formação integral de sujeitos autônomos, 

críticos, criativos, sem deixar de lado a produção 

cultural dos grupos sociais historicamente 

marginalizados, cidadãos capazes de reflexão e 

ação. (Currículo em Movimento da Educação 

Básica – Pressupostos Teóricos) 

 

Dentro desta perspectiva, a EC Córrego do Arrozal tem a missão de ser 

compreendida como um espaço de experiência da política, da cultura e da 

economia dos diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras do campo, nas 

suas diversas formas de trabalho e de organização, produzindo valores e 

conhecimentos na perspectiva do desenvolvimento social e econômico igualitário 

dessa população (FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2004, p. 53). 

Portanto, a escola não se constitui como um mero lugar, mas sim um 

espaço-tempo concebido para a construção coletiva do conhecimento e para a 

socialização e as aprendizagens de crianças, adolescentes, jovens e adultos, 

mediado por profissionais da educação devidamente qualificados e valorizados. 

Na busca por elevar e compartilhar o conhecimento desenvolvendo a consciência 

crítica, fazendo com que o aluno seja capaz de analisar a realidade de onde vive, 

de onde veio, respeitando o próximo e ao meio- ambiente. 

Tendo cumprido esses pressupostos tem-se condições de garantir uma 

trajetória de sucesso e de inclusão social. A escola torna-se por excelência o local 
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que busca minimizar as desigualdades sociais permitindo a aprendizagem para 

todos. Nessa toada será possível seguir em busca de direitos iguais entre as 

pessoas, oferecendo uma Educação de qualidade. Pois somente assim terão 

condições de tornarem-se cidadãos críticos, autônomos e criativos norteados por 

princípios éticos e inovadores. 

Entendemos que o Projeto Político-Pedagógico seja capaz de possibilitar a 

participação da comunidade: atuando na tomada de decisões, buscado soluções, 

mantendo boa convivência, tendo presente em sua vida a religiosidade, valores 

morais e éticos. 

Levando em consideração, que nosso estudante tem necessidades nos 

diferentes níveis de aprendizagem o que sugere que a escola amplie as rotinas de 

aprendizagem, aproveitando os questionamentos da vida diária e descobertas das 

crianças. 

Acreditamos, também, que a oferta de um ensino de qualidade leve a 

criança a ampliar suas relações interpessoais, articulando seus interesses e 

pontos de vistas, respeitando a diversidade ao lado de sua família. 

Ao final destas considerações, podemos afirmar que o ensino na EC 

Córrego do Arrozal está assentado de maneira firme nos seguintes valores: 

 
• Valorização da educação e do conhecimento; 

 

• Autonomia; 
 

• Respeito às diversidades; 
 

• Responsabilidade social e ambiental; 
 

• Ética, transparência e dignidade. 

 
5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
Nossa unidade escolar baseia-se nos princípios de visão de Educação, de 

muitas lutas e conquistas da Escola e Sociedade. Educação é um dos processos 

de formação da pessoa humana. Processos através do qual as pessoas se 

inserem na sociedade, transformando- se e transformando a sua realidade. 

Escola como ambiente que leva em conta o conjunto das dimensões da formação 

humana, onde o conhecimento é compartilhado esistematizado, tendo a tarefa de 
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formar seres humanos com consciência de seus direitose deveres. A sociedade é 

o ambiente no qual o indivíduo está integrado, produzindo e reproduzindo 

relações sociais, problemas e propondo valores, alterando comportamentos, 

desconstruindo e construindo concepções, costumes e idéias. Onde o natural seja 

pensar no bem de todos e não apenas em si mesmo. 

As matrizes pedagógicas que norteiam nossa prática são: A Educação 

Integral, que fundamenta o Currículo em Movimento da Educação Básica do 

DF e tem como princípios: integralidade, intersetorialização, transversalidade, 

diálogo escola- comunidade, territorialidade, trabalho em rede. 

Para Vigotski (1988), o conhecimento humano acontece na direção do social 

para o individual, ou seja, a construção do conhecimento depende da ação 

partilhada, uma vez que é através dos outros que as relações entre sujeito e 

objeto de conhecimento são estabelecidas. 

Na perspectiva da teoria Vigotskiana, a construção do indivíduo não ocorre 

somente devido os processos de maturação orgânica, mas principalmente através 

de trocas estabelecidas entre o sujeito e o mundo que o cerca. 

Nesse sentido, como coletivo, que vem discutindo e questionando-se acerca 

do processo ensino aprendizagem, entendemos que as relações que 

estabelecemos com o mundo formam um verdadeiro mosaico já que as relações 

sociais se dão a partir da interação entre as pessoas e, nessa medida, 

concordamos que a educação que defendemos toma como referência toda a 

experiência de vida própria do sujeito. 

 
Tanto Freire (1986, 1987, 1989), como Vigotski (1988, 1997, 2003), se 

pronunciam acreditando e defendendo o processo ensino aprendizagem como 

algo que se desenvolve de forma interativa, envolvendo uma contextualidade, as 

trocas que permeiam esse processo e sua dimensão individual e subjetiva. 

 
Entendemos que, além de um processo interativo, é ainda um processo 

singular, onde cada um dos envolvidos na trama de relações estabelecidas 

aprende de uma forma, de acordo com os conhecimentos e experiências já 

vivenciados e a bagagem cultural que traz consigo na caminhada que vem 

fazendo ao longo de sua existência, pois nessa medida, “é possível perceber que 

os processos de aprendizagem e desenvolvimento são desencadeados de forma 
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dinâmica, na interação com o outro, no convívio entre as pessoas nas diferentes 

experiências vividas” (PIRES; TACCA, 2015, p. 124). 

 
Consideramos ainda que as bases teórico-metodológicas que contemplam as 

orientações defendidas nos cadernos que compõem a coleção Currículo em 

Movimento (DISTRITO FEDERAL, 2014c), as orientações contidas nas Diretrizes 

de Avaliação Educacional (DISTRITO FEDERAL, 2014f), bem como Regimento 

Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 

2015) a Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na 

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na 

interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua 

realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. 

(DISTRITO FEDERAL, 2014c, p. 32). 

O que vem ao encontro das ideias defendidas anteriormente, onde as 

relações sociais e o meio desempenham um papel fundamental no processo de 

aprendizagem, gerando saberes e fazeres que se diferenciam de sujeito para 

sujeito. O coletivo escolar defende que educação significa, 

 
✓ Cidadania; 

✓ Comprometimento; 

✓ Fundamental para a mudança da realidade; 

✓ Transformação; 

✓ Formalização da aprendizagem; 

✓ Transformação do indivíduo; 

✓ Transformação social; 

✓ Importante pilar da sociedade e da civilização humana; 

✓ Processo de desenvolvimento e transformação do ser humano 

 
 

Sendo assim temos a Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico 

Cultural, como as opções teóricas fundantes para a identificação do projeto de 

educação que se propõe, do cidadão que se pretende formar, da sociedade que 

se almeja construir no Distrito Federal e, consequentemente, na nossa escola 

(DISTRITO FEDERAL, 2014c, 2014d). 
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Abarcando as informações anteriores, nossa escola tem como desafio 

permanente difundir novas relações de trabalho, pelo jeito de dividir tarefas e 

pensar no bem-estar do conjunto e da comunidade escolar. Organizamo-nos 

coletivamente através de novas relações sociais que produzem e reproduzem 

valores, alternando comportamentos, costumes e ideias. 

A comunidade tem uma história que se desencadeou em movimento, pois 

todas as famílias vieram de diferentes comunidades e passaram por diversos 

conflitos sociais. A ECCA tem papel fundamental em manter vivo e sempre em 

pleno resgate esse processo vivido pela comunidade. 

Educar partindo do principio: prática-teoria-prática, em busca da construção 

de uma sociedade justa, igualitária, vivenciadora de valores e conhecimentos 

socialmente úteis, almejando o desenvolvimento integral do ser humano, 

enquanto sujeitos do contexto social e, além disso, capazes de transformar o 

ambiente em que vivem. 

A escola procura desenvolver inúmeras atividades, acreditando na 

concepção de que é um espaço de aprendizagens significativas, envolvendo uma 

mudança da postura pedagógica. 

Conforme Souza (1997) 

 
[...] o compromisso em elaborar um marco 

mais geral, segundo o qual, cada uma das 

disciplinas em contato será modificada, 

passando a depender uma das outras. Assim, 

estabelece-se uma interação entre as 

disciplinas, trazendo uma intercomunicação e 

um enriquecimento recíproco        e, em 

conseqüência,    uma    transformação    de 

suas metodologias, conceitos, terminologias 

fundamentais, etc (p. 13). 

. Assim sendo, temos a clareza de que a organização do trabalho 

pedagógico da ECCA deve ser pensada a partir do estudante e do seu contexto 

sócio cultural, como se organiza e como se relaciona com tudo isso, no sentido 

de que haja uma produção de sentido para o desenvolvimento do processo 

ensino aprendizagem. 
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Um processo, que temos consciência ser desafiador, no que diz respeito 

às leituras que precisam ser feitas do nosso cotidiano, não podemos nos furtar 

ao que é concreto, ao que é realidade para nosso contexto e de, fato, faz 

diferença, impacta e atua de forma interventiva na relação pedagógica que se dá 

no nosso dia a dia, transformando a realidade na qual estão inseridos. 

A conexão com tal realidade se torna indispensável e possibilitadora de 

um processo ensino aprendizagem significativo para todos os envolvidos, 

ultrapassando os muros da escola, indo ao encontro dos anseios e 

necessidades de todos que nela habitam, possibilitando a constituição de um 

processo coletivo de debate e reflexão. 

Importante destacar que, tal processo, só se torna significativo a partir de 

um processo de gestão democrática em processo de consolidação, não somente 

do ponto de vista legal, mas do ponto de vista prático, onde “destaca-se o 

compromisso de todos no espaço escolar para a garantia do ingresso, 

permanência e aprendizagem dos estudantes com qualidade social” (DISTRITO 

FEDERAL, 2014d, p. 20). Nessa perspectiva, o coletivo escolar entende que o 

processo de gestão como: 

▪ Ação com senso de responsabilidade e munida de justiça, 

sabedoria, coerência e transparência; 

▪ Direcionador dos trabalhos na escola; 

 
▪ Uma execução responsável; 

 
▪ Que envolve Líder # de chefe = parceria; 

 
▪ Gerenciamento para direção; 

 
▪ Gerenciamento, iniciativa, responsabilidade que dependem de 

conhecimento; 

▪ Sabedoria, compromisso, amor, aceitação; 

 
▪ Administração de conflitos e interesses; 

 

▪ Organização; 

. 
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A participação coletiva provoca os educandos a vivências e assegura aos 

mesmos o direito de ter vez e voz no cotidiano educativo. Os métodos de ensino 

ou a didática utilizada pelos educadores devem incentivar os educandos a se 

assumirem como sujeitos do processo ensino-aprendizagem: que têm opiniões, 

posições contestações, questionamentos, dúvidas, entre si, com os educadores, 

pais e outros. O cotidiano escolar deve ser espaço de aprendizagem e também 

da fala, da discussão, da expressão de sentimentos. 

Busca-se, a partir de uma ação intencional e planejada, promover uma 

interlocução entre as atividades escolares e a realidade social, questionando as 

relações políticas, econômicas, sociais, culturais e históricas, possibilitando a 

construção de alternativas de mudança e intervenção transformadora nessa 

realidade. Assim, a intervenção do/a professor/a como orientador/a e mediadora 

/a dos conflitos nas situações de aprendizagem e relações interpessoais é 

indispensável para construção da autonomia intelectual e moral do/a estudante. 

 
Uma aprendizagem significativa pressupõe a aquisição de valores, 

ressignificação das relações de e para a aprendizagem, contextualização e a inter-

relação de áreas do conhecimento. Os componentes curriculares, 

interdisciplinarmente, assumem também o caráter formativo. Sendo assim, o 

lúdico, a problematização e a dialética toada permanente em todo o percurso da 

vida escolar na Educação Básica. 

O trabalho realizado contempla a articulação dos conhecimentos 

escolares de forma a organizar as atividades de ensino e aprendizagem. Isto 

implica em considerar que tais conhecimentos não se ordenam para sua 

compreensão de forma rígida, nem em função de algumas referências 

disciplinares preestabelecidas ou de uma homogeneizaçãodos estudantes. 

 
Estamos em processo de construção, ainda há muito que ser debatido e 

construído coletivamente, mas temos ciência de que é no espaço da coordenação 

pedagógica da escola e nas assembleias escolares que as discussões devem se 

desenvolver. 

O espaço da coordenação pedagógica vem privilegiando a formação 

continuada com apoio dos profissionais da escola, tais como SOE, SEAA, 

coordenadora, gestores, professores do grupo, parceiros e demais membros da 
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comunidade escolar em geral, além dos cursos oferecidos pela EAPE (Escola de 

Formação de Profissionais da Educação) que venham agregar pois, na SEEDF, a 

coordenação pedagógica constitui-se como espaço e tempo primordial de 

formação continuada. Esse espaço e tempo são compostos por atividades de 

estudo, planejamento e avaliação dos trabalhos desenvolvidos na e pela escola 

possibilitando assim, a promoção de avanços na organização do trabalho 

pedagógico a partir da análise dos desafios e da proposição fundamentada para 

sua superação. (DISTRITO FEDERAL, 2014d, p. 24). 

No momento pos pandemia o diálogo vem se instalando, todos estão se 

esforçando para expressar suas ideias, necessidades, angústias e esperanças no 

que diz respeito ao processo de ensinar e aprender. Tudo sempre defendido na 

perspectiva de desenvolvimento que privilegia a autonomia, o espírito de 

coletividade, diálogo, contextualização com a realidade e flexibilidade em torno do 

que ensinar e aprender. 

No intuito de melhor, atender e intervir nas particularidades apresentadas 

por este grupo de alunos, a Escola busca estimular e sensibilizar os docentes 

para que desenvolvam propostas pedagógicas diferenciadas e significativas com 

o objetivo de alcançar melhores resultados. Concomitantemente, cada membro do 

corpo discente é avaliado em suas singularidades pedagógicas, acompanhados 

pela Equipe Especializada de Apoio às Aprendizagens e Serviço de Orientação 

Educacional. No debate do coletivo escolar acerca de como percebemos o 

espaço da coordenação pedagógica, chegamos a conclusões tais como: 

 
✓ Coordenação pedagógica significa momento de compartilhar saberes, de 

aprendizagem, organização do trabalho pedagógico e assessoria; 

✓ É integração, momento fundamental para planejamento e troca de 

experiências, oferecendo direcionamento aos professores da escola, efetivando- 

se como uma contribuição de imensa importância nas ações docentes; 

✓ Espaço/tempo de fundamental importância para o desenvolvimento da ação 

pedagógica; 

✓ Norteadora e orientadora das práticas pedagógicas da escola com foco no 

processo ensino aprendizagem. Necessária fundamental para o sucesso da ação 

pedagógica.Um espaço de formação, discussão e solução para as questões que 

permeiam a ação pedagógica e o processo ensino aprendizagem na escola, uma 
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conquista que precisa se fazer valer. 

 
 

Fortalecidos na importância de termos clareza, como coletivo pedagógico, 

de como se configura o papel do coordenador pedagógico no espaço da 

coordenação pedagógica na rede pública de ensino do Distrito Federal, pois “a 

dinâmica da coordenação pedagógica é um aspecto significativo na organização 

do trabalho pedagógico da escola” (PIRES, 2016, p. 91). 

Assim sendo, ao coordenador, das escolas públicas do Distrito Federal, 

“compete articular e mobilizar a equipe escolar para elaborar, desenvolver e 

avaliar o Projeto Político-Pedagógico, sempre com o apoio da equipe gestora e 

pedagógica da escola” (DISTRITO FEDERAL, 2014e, p. 32). 

Além do mais é importante destacar que, a ação do coordenador 

pedagógico nos remete a um processo vivo, marcado por emoções, decepções, e 

proposições dos atores dessa trama interativa que a escola, o processo ensino 

aprendizagem e a coordenação pedagógica têm em relação ao papel e à ação do 

coordenador pedagógico. [...] Esse processo é também marcado pela forma como 

as ações desse profissional vão sendo desempenhadas. (PIRES, 2016, p. 91). 

No espaço da coordenação pedagógica pensamos e programamos o 

processo de avaliação constituído de avaliação para as aprendizagens, avaliação 

institucional e em larga escala que nos ajudam no direcionamento de nossa ação 

pedagógica. 

O processo avaliativo da ECCA se dá numa perspectiva diagnóstica e 

formativa, assim sendo, realizamos ainda o conselho de classe que visa discutir e 

refletir acerca do que ensinamos, do que foi proposto no planejamento coletivo 

para então nos colocarmos a pensar acerca do que o aluno aprendeu o que ele 

não aprendeu e do que precisamos fazer para que ele aprenda. Ou seja: quais 

nossas fragilidades e potencialidades enquanto organização do trabalho 

pedagógico? 

Diante de tais dados nos mobilizamos pra programar o processo de 

organização da nossa ação pedagógica com vistas a que seja possibilitadora das 

aprendizagens que se fazem necessárias, sempre levando em conta que 

o“repensar de saberes e fazeres proposto não se apresenta dissociado dos 

conhecimentos e práticas elaborados pelos professores ao longo de sua trajetória 

pessoal e profissional” (DISTRITO FEDERAL, 2014d, p. 24). 
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Dessa forma, organizamos os projetos que permeiam nossa ação 

pedagógica, pensamos e estruturamos a estratégia do reagrupamento o projeto 

interventivo e as atividades de trabalho diversificado que pautam nosso 

planejamento coletivo, como ações que se mobilizam no sentido de atender as 

fragilidades e potencialidades identificadas no processo ensino aprendizagem da 

escola, de acordo com os mecanismos discutidos e desenvolvidos. Importante 

destacar também que, a educação inclusiva encontra-se em pleno processo de 

consolidação nas escolas públicas do Distrito Federal e tem levantado muitos 

questionamentos. As diretrizes educacionais (2008), assim como a LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases (artigo 58) apontam para uma proposta de educação inclusiva 

que privilegie o convívio dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais com os demais alunos, propiciando a todos a possibilidade de conviver, 

conhecer e respeitar as diferenças, potencializando o desenvolvimento pessoal 

dos envolvidos no processo. Nessa direção, espera-se que a instituição escolar 

orquestre ações que viabilizem tais situações de aprendizagem, não se 

restringindo ao convívio social superficial apenas. (PIRES; SILVA; ROCHA, 2017, 

p. 208). Percebe-se, que na prática, a inclusão ainda está em franco processo de 

consolidação no dia a dia pedagógico da escola de que a ação pedagógica 

precisa avançar, ganhando significado para os alunos, por meio dos vínculos que 

vão sendo criados à medida que professores e alunos buscam alcançar os 

objetivos escolares elencados, potencializando assim o processo ensino 

aprendizagem de, cada vez mais, qualidade na nossa organização do trabalho 

pedagógico cotidiano. 

Acrescentamos ainda a organização curricular por eixos integradores que 

nos direciona no que diz respeito a educação integral, objetivando a formação 

integral do ser humano, respeitando sua diversidade, com vistas a sua 

emancipação. Ademais, a prática didática pedagógica sustenta-se a partir dos 

eixos transversais: educação para a diversidade, cidadania e educação em e para 

os direitos humanos, educação para a sustentabilidade. Os eixos transversais 

devem perpassar o currículo de forma articulada e interdisciplinar. (DISTRITO 

FEDERAL, 2014d, p. 34). 

Assim sendo, nos pautamos nos elementos constitutivos da organização do 

trabalho pedagógico conforme nos orientam as diretrizes pedagógicas para 

organização escolar do 2º ciclo (DISTRITO FEDERAL, 2014d) no que diz respeito 
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à gestão democrática, formação continuada, coordenação pedagógica, avaliação 

formativa e eixos integradores da organização curricular. 

Ainda contamos com a atuação dos Educadores Sociais Voluntários que 

estão inseridos nas rotinas pedagogicas da escola, atendem ainda os alunos com 

necessidades educativas especiais, fortalecendo assim a ação pedagógica dos 

professores no dia a dia. 

Os profissionais readaptados atuam em apoio à coordenação 

pedagógica, fortalecendo o processo de formação continuada e a concretização 

do Projeto de leitura, inventario e/ou Interventivo da escola. 

Todos atuam em consonância com a proposta de ação pedagógica 

desenvolvida pela escola como um todo, o que fortalece e privilegia o nosso 

processo ensino aprendizagem. A EC Córrego do Arrozal compreende a 

educação como construção coletiva permanente, baseada nos princípios de 

convivência, solidariedade, justiça, respeito, valorização da vida na diversidade e 

na busca do conhecimento. Nessa perspectiva, utiliza-se de uma metodologia 

cooperativa e participativa, que contribua na construção da autonomia moral e 

intelectual de todos os envolvidos no processo educativo, buscando humanização 

e a mudança social. Prezamos por atividades que desenvolvem ações que 

estimulem a criatividade, a ludicidade, a curiosidade, a emoção e as diversas 

manifestações artísticas e culturais, bem como atitudes interdisciplinares 

necessárias à resignificaçao das abordagens atuais e dos temas transversais. 

 
6. OBJETIVOS 

 
 

6.1 Objetivo Geral 

 

Garantir a retomada das aprendizagens de todos favorecendo a socialização e o 

desenvolvimento crítico-social, afetivo, psicomotor e cognitivo para inserção cidadã, 

defato e de direito, com respeito às diferenças. 

Constituir-se em um espaço físico, pedagógico, político e cultural de 

formação de sujeitos que exerçam sua plena cidadania e consciência crítica, sendo 

capazes de produzir e compartilhar os conhecimentos, transformando-os em 

aprendizagem concreta que venha a favorecer o crescimento social da comunidade 

do Córrego do Arrozal. 
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6.2 Objetivos Específicos: 

 
a) Oportunizar o resgate e o desenvolvimento das aprendizagens, tendo em 

vista a construção do conhecimento, habilidades e a formação de hábitos, 

atitudes e valores. 

b) Fortalecer os vínculos com as famílias, os laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

c) Proporcionar aprendizagens significativas considerando as ciências, as 

artes e a cultura e o respeito às diferenças. 

d) Oportunizar a independência, a criatividade e a autoconfiança do 

estudante, estimuladas em decorrência de avaliação mediadora e justa, 

realizada em atmosfera de liberdade. 

e) Fortalecer os vínculos dos estudantes com a natureza, o meio ambiente e 

as diferentes linguagens utilizadas na sociedade. 

f) Realizar parcerias que possibilitem aquisição de materiais, a reorganização 

do espaço físico, a ampliação do acervo da sala de leitura e melhorias no 

estacionamento interno. 

g) Oportunizar, através de oficinas e dinâmicas, interação entre funcionários. 
 

h) Oportunizar a formação continuada dos docentes nas reuniões coletivas. 
 

i) Utilizar os resultados da Avaliação Institucional como meio de ajustar 

possíveis discrepâncias. 

j) Estimular a participação dos familiares na vida escolar das crianças, 

através do voluntariado nos trabalhos da escola. 

k) Estabelecer um currículo que valorize a leitura e a escrita por meio da 

produção de texto nas diferentes áreas. 

l) Proporcionar ao discente uma experiência educativa que permita o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, lúdico e corporal potencializando a 

convivência pessoal e interpessoal. 

m) Desenvolver a capacidade de organização dos estudantes quanto à 

preservação e limpeza do ambiente educativo, pontualidade, horários da 

escola e o zelo aopatrimônio escolar; 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
ESCOLA CLASSE CÓRREGO DO ARROZAL 

31 

 

 

 
 

n) Vivenciar juntamente com a comunidade escolar, atitudes como humildade, 

respeito, disciplina, solidariedade e amor a terra; 

o) Construir um ambiente educativo que vincule com a comunidade através 

dos processos econômicos, políticos e cultural; 

p) Cultivar a memória coletiva do povo brasileiro, valorizando a dimensão 

pedagógica da história da classe trabalhadora; 

q) Oferecer à comunidade escolar, momentos de estudo, a fim de qualificar a 

atuação junto a esta; 

r) Buscar a combinação entre teoria e trabalhos práticos como instrumentos 

para desenvolvermos habilidades e conhe conhecimentos socialmente 

úteis á comunidade escolar; 

s) Preservar o meio-ambiente em uma perspectiva de sustentabilidade. 

 
 

 
7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS. 

 
Utilizamos como referência o Currículo em Movimento da Educação 

Básica, Educação Infantil e Anos Iniciais da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal e priorizamos os seus eixos transversais e integradores. 

A proposta de trabalho do Ensino Fundamental, com as diferentes áreas do 

conhecimento, requer ação didática e pedagógica sustentada em eixos 

transversais do Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF): Educação para a Diversidade e Cidadania 

e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. 

Considerando a importância da articulação de componentes curriculares de 

forma interdisciplinar e contextualizada, o currículo propõe ainda eixos 

integradores: Alfabetização, somente para o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), 

letramentos e ludicidade para todo o Ensino Fundamental. Educar e Cuidar, 

Brincar e Interagir para a Educação Infantil. 

Sendo assim, para que o Currículo seja vivenciado e reconstruído no 

cotidiano escolar utilizamos estratégias didático-pedagógicas desafiadoras, 

provocando a construção com nossos estudantes de suas hipóteses na resolução 
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dos problemas apresentados nessa instituição como: conselho de classe 

preferencialmente participativo, análise das aprendizagens para reorganização da 

prática docente, formação continuadana escola e coordenação pedagógica. 

No Planejamento coletivo semanal procuramos contemplar todas as áreas 

de conhecimento. Não podemos perder de vista que o estímulo à leitura é o nosso 

carro- chefe que perpassa todas as outras atividades. O cronograma anual é outro 

elemento facilitador para atingir este objetivo. 

O ciclo de aprendizagem é uma forma de organizar a escola, privilegiando 

a continuidade da trajetória do aluno, suas experiências, respeitando o processo 

de desenvolvimento e aprendizagem. Assim, a reorganização temporal da escola 

em ciclo insere-se em um processo de reavaliação das práticas pedagógicas, 

tendo em vista as características, o ritmo, os interesses, as histórias de vida dos 

estudantes/as, com vistas à construção de um projeto coletivo. Tal 

posicionamento possibilita uma relação significativa entre o conhecimento e a 

realidade, pois reconhece no aluno um sujeito social, político e cultural. 

Dessa forma, os conteúdos serão selecionados e desenvolvidos 

pressupondo-se a interação currículo/realidade, uma vez que exigirá, ao mesmo 

tempo, a atenção àquela realidade concreta (aquele agrupamento específico de 

estudantes, a cada um individualmente em um dado contexto)e a clareza dos 

objetivos, conteúdos e atividades que historicamente tem contribuído no 

desenvolvimento de outros sujeitos, naquelafaixa etária. 

Para que essa prática se efetue, é preciso “manter o currículo aberto, em 

movimento, vivo, como espaço de criatividade e de transformação” 

(VASCONCELLOS, 2001, p. 139). Nesse sentido, o currículo deve estar 

sustentado por uma metodologia que ultrapasse as aulas meramente expositivas, 

uma vez que, quem constrói o conhecimento é o sujeito (aluno) a partir da 

relação social, mediada pelo professor. Portanto, “o papel do professor na 

construção do conhecimento é provocar (colocar o pensamento do aluno em 

movimento); dispor objetos/elementos/situações e interagir com a representação 

do sujeito (acompanhar o percurso de construção)”. (VASCONCELLOS, 2001, p. 

160). 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA. 

 
 

Tendo como referência o artigo 23 da LDB 9394/96, a unidade escolar 

segue a Estratégia Pedagógica do Bloco Inicial de Alfabetização, que preza pela 

organização por ciclos de formação, possibilitando que o currículo seja 

trabalhado em um período de tempo maior, respeitando os diferentes processos 

de aprendizagem do estudante, favorecendo uma menor fragmentação do 

conhecimento e uma intervenção efetiva para garantir melhores condições de 

aprendizagem. 

Assim , organiza-se da seguinte forma: 
 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS 

CICLO PARA APRENDIZAGEM 

 
 

1º Ciclo para 

Aprendizagem 

2º Ciclo para Aprendizagem 

Bloco 

1 

 
Bloco 2 

Bloco Inicial de Alfabetização 

1º Período 2º Período 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

Fonte: Adaptado da Estratégia de Matrícula 2021. 

 
 

As aulas ocorrem das 08h às 13h e das 13h às 18h. Atendendo 

desenvolver habilidades e competências previstas no Currículo da Educação 

Básica, a Unidade de Ensino está organizada com o Ensino Fundamental de 09 

anos, a saber: 1º Bloco do 1º ao 3º ano, ofertado nos dois turnos; 2º Bloco do 4º e 

5º ano e Educação Infantil. 

O regime anual é composto por 200 dias letivos. A carga horária é de 1.000 

horas anuais, conforme o artigo 24 da Lei nº 9.394, de 1996. Os professores têm 

formação inicial em cursos de nível superior e pós graduação, conforme prevê o 

Parecer nº 09/01 do Conselho Nacional de Educação. Não oferecemos a 

Educação Integral, pois a escola não possui espaço físico e recursos humanos 

para viabilizar o projeto. 

As ações pedagógicas estão organizadas por meio de projetos 

específicos, açõesde formação, reagrupamentos e projetos interventivos. 
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Todos os estudantes da escola recebem, de acordo com sua necessidade, 

atendimento no SOE e SEAA. Efetua-se o projeto interventivo com coordenador, 

Diretora e vice-diretora, além dos reagrupamentos e da recuperação contínua. 

Ainda visando o aproveitamento e desenvolvimento dos alunos e o 

cumprimento dos dias letivos a que todos têm direito; os docentes, em seus 

afastamentos legais, preparam atividades para serem feitas em casa. A Direção 

adota tal medida apenas nos casos de afastamentos curtos em que não se 

consegue um substituto no quadro de professores temporários. 

As avaliações diagnósticas são feitas com regularidade em cada bimestre 

pelas professoras e, a partir dos resultados obtidos, as ações interventivas, já 

previstas, são intensificadas ou amenizadas ou ainda, adotadas novas 

estratégias. 

Os alunos participam de avaliações externas: Provinha Brasil, Prova Brasil, 

Prova Diagnóstica e SAEB, além de contribuir para a pesquisa de bloco de 

questões das avaliações da UNB. 

Todos os procedimentos de rotina, inclusive os administrativos, revestem- 

se de uma dimensão educativa. Para isso, torna-se importante que todos os 

profissionais que atuam na escola estejam imbuídos de seu papel de educadores. 

Essa forma de olhar o cotidiano da escola, a consciência do papel 

desempenhado individualmente, nas relações escolares, propicia o 

desenvolvimento do princípio de justiça na sociedade. 

A Educação Inclusiva pressupõe a garantia de acesso e permanência, com 

qualidade, na escola, dos estudantes. Propõe uma nova maneira de 

compreendermos as respostas educativas da escola, buscando a efetivação do 

exercício da docência, acolhendo, assim, a diversidade e respeitando as 

diferenças específicas dos estudantes. 

Entendendo como um dos princípios da educação inclusiva que “O direito a 

igualdade de oportunidades, que defendemos enfaticamente, não significa um 

modo igual de educar a todos, e sim, dar a cada um, o que necessita em função 

de seus interesses e características individuais (Carvalho, 2004, p.35)”. 

Nesse sentido, tendo como objetivo que a escola atenda os princípios da 

educação inclusiva Destacamos que os estudantes com necessidades 

educacionais especiais recebem atendimento diferenciado do professor do SEAA, 

pedagoga. O uso de adaptações curriculares, metodologias e atividades 
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avaliativas específicas para este segmento visam principalmente não apenas a 

permanência, mas essencialmente garantir que essa permanência seja de 

qualidade. 

A organização curricular por ciclos de aprendizagem necessita de um 

planejamento coletivo, pois os professores, conforme Lima (2001, p.27): 

[...] irão compartilhar o mesmo aluno durante o 

ciclo. A responsabilidade pela formação do 

aluno passa a ser do coletivo, dessa forma a 

aprendizagem será conseqüência da ação de 

vários educadores, bem como o processo de 

avaliação dependerá da colaboração de uma 

equipe. 

 

 
9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 

PROCESSODE ENSINO E APRENDIZAGEM. 

 

 
9.1 Da Avaliação Institucional 

 
A Avaliação Institucional na EC Córrego do Arrozal objetiva uma constante 

reflexão, considerando os valores expressos na filosofia da Escola e as reais 

aspirações e necessidades da comunidade em que está inserida, intervindo 

qualitativamente no desenvolvimento do processo pedagógico, da gestão e nas 

relações em todas as dimensões do fazer escolar. Prevista no calendário escolar, 

tivemos a oportunidade de discussão e reflexão com todos os segmentos. 

 
9.2 Da Avaliação em Larga Escala – IDEB 

 
Em 2007 foi criado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Foi 

criado com o objetivo de reunir em um só indicador, dois conceitos igualmente 

importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médio de desempenho 

nas avaliações. Para isso, agrega ao enfoque pedagógico a possibilidade de 

resultados sintéticos, de maneira que permita traçar metas de qualidade 

educacional. O índice varia de zero a dez. Em 2011 a EC Córrego do Arrozal 

atingiu a nota 4,9; em 2013 não atendeu os critérios necessários para ter o 
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desempenho calculado. Ainda não foi divulgado o resultado de 2015. Apesar da 

não divulgação, trabalhamos para que as metas propostas sejam atingidas. O 

IDEB projetado para a EC Córrego do Arrozal para os próximos anos é o seguinte: 

 
 

2013 2015 2017 2019 2021 

5,2 5,5 5,7 6,0 6,2 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ 

 
 

 
9.3 Da Avaliação em Larga Escala – Provinha Brasil 

 

Provinha Brasil é composta por testes de Língua Portuguesa e de 

Matemática. Os estudantes matriculados no 2º ano do ensino fundamental tem 

oportunidade de participar do ciclo de avaliação e a partir dele, professores e 

gestores podem obter mais informações que auxiliem o monitoramento e a 

avaliação dos processos de desenvolvimento da alfabetização e do letramento 

inicial e das habilidades iniciais em matemática. 

 
9.4 Da Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 

 
A avaliação do ensino-aprendizagem está voltada tanto para o processo de 

ensino, como para o processo de construção do conhecimento, possibilitando o 

redimensionamento do planejamento e da prática pedagógica. Nesse sentido, os 

critérios de avaliação podem ser discutidos com os estudantes, oportunizando a 

reflexão e propondo abordagens e intervenções diferenciadas. 

Assim, é através da avaliação que podemos perceber a necessidade de 

mudança da prática pedagógica, pois a avaliação é uma das dimensões do 

processo ensino- aprendizagem e, se bem feita, pode ajudar a localizar os 

problemas e com isto fazer com que a aprendizagem seja melhor. Contudo, a 

avaliação por si só, não altera a qualidade da aprendizagem. No início do ano 

letivo é fundamental que se faça a avaliação diagnóstica e também o teste da 

psicogênese. É essencial que o professor realize diferentes atividades como 

forma de retomar os conteúdos, a fim de oportunizar a aprendizagem dos 

estudantes antes de propor novas estratégias de avaliação. 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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Perrenoud (1999) sugere que o aluno deve ser avaliado separadamente 

por um desempenho que supostamente reflita suas competências pessoais. Uma 

avaliação mais descritiva com clareza de critérios nos registros do professor 

oferece possibilidades de soltar as amarras da avaliação tradicional, favorecendo 

uma transformação das práticas de ensino em pedagogias mais abertas, ativas, 

individualizadas, abrindo mais espaço à pesquisa, aos projetos, à construção, à 

expressão, à criação, ao pensar e ao aprender a aprender. 

 

9.5 Relatório de Avaliação 

 
 

O relatório de avaliação é realizado pelo professor constituindo-se na 

síntese do acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem ao longo do 

semestre. Nesse sentido, a prática dos relatórios de avaliação exige do professor 

observação atenta às aprendizagens dos estudantes e registro desse processo, 

realizando reflexão teórica sobre tais manifestações, bem como intervenções 

adequadas. Para tanto, é fundamental que a avaliação contemple o respeito às 

diferenças e ao processo de aprendizagem de cada sujeito. De acordo com as 

Diretrizes de Avaliação Educacional (2014) a avaliação baseia-se na observação 

e no acompanhamento das atividades individuais e coletivas. A concepção da 

avaliação formativa permite a constatação dos avanços obtidos pelo aluno e o 

replanejamento docente, considerando as dificuldades enfrentadas no processo e 

a buscade soluções. 

Por essa razão, o registro constitui elemento essencial do processo 

avaliativo e cabe ao professor que convive com criança proceder às anotações e 

demais formas de registro sistematicamente, e não somente ao final de um 

período. 

Na avaliação formativa é essencial observar e registrar. Assim, o professor 

deve fazer registros diários ou com a maior frequência possível, refletindo todas 

as situações relevantes com relação ao desenvolvimento do aluno e de sua 

intervenção pedagógica. Para tanto, pode-se contar com diversos suportes. 

Procuramos utilizar o caderno de planejamento e portifólio, contendo registros 

sobre as produções (trabalhos, produções individuais ou grupais) do aluno e as 

observações do professor. Como instrumento oficial, utilizamos o Relatório 

Descritivo do Aluno. 
37
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9.6 Conselho de Classe 

 
 

O Conselho de Classe constitui-se em um espaço pedagógico na 

organização escolar, proporcionando a participação efetiva de todos os 

professores juntamente com a Coordenação Escolar, Atendimento Educacional 

Especializado e Direção, visando à reflexão e avaliação da prática pedagógica 

do/a professor/a bem como a aprendizagem de cada aluno/a. De acordo com 

Dalben (2004, p. 31). “[...] Conselho de Classe prevê o lugar garantido, durante a 

reunião, a todos os professores que desenvolvem o trabalho pedagógico com as 

turmas de estudantes selecionados para avaliação.” 

Assim, o professor além de apresentar apontamentos acerca do processo 

de aprendizagem dos estudantes, também reflete sobre sua prática pedagógica, 

redimensionando sua ação na busca constante da qualificação do processo 

ensino- aprendizagem. 

Nessa perspectiva o Conselho de Classe objetiva: 

 
a) Acompanhar e avaliar o processo de aprendizagem e o desenvolvimento dos 

estudantes; 

b) Oportunizar condições de avaliar o Plano de Ação previsto para todas as 

etapas deformação, bem como de analisar a prática docente; 

c) Reunir dados que subsidiem o redimensionamento do planejamento; 

 
d) Definir encaminhamentos referentes aos/às estudantes. 

 

 
9.7 Conselhos de Classe Participativos 

 
O Conselho de Classe Participativo é um espaço prioritário de discussão 

pedagógica, composto pelos professores, equipe pedagógica, estudantes e pais 

que fazem parte do contexto em questão. Conforme Dalben (2004, p. 16). “[...] o 

Conselho de Classe guarda em si a possibilidade de articular os diversos 

segmentos da escola e tem por objeto de estudo a avaliação da aprendizagem e 

do ensino, eixos centrais do processode trabalho escolar.” 

Nesse sentido, a Escola privilegia esse momento de participação com o 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
ESCOLA CLASSE CÓRREGO DO ARROZAL 

39 

 

 

 
 

propósito de ressignificar o processo avaliativo, em que, professores, estudantes 

e pais sejam co-responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem. Dessa 

maneira, possibilita a construção dialética e o processo de ação-reflexão-ação. 

Assim, serão organizados espaços e tempos para a auto-avaliação do 

aluno e do professor, a avaliação coletiva da turma, bem como avaliar os 

processos de construção deaprendizagem de cada sujeito. O Conselho de Classe 

torna-se a expressão de uma escola reflexiva que através do diálogo tem o 

compromisso de construir a autonomia moral e intelectual dos envolvidos nesse 

processo.Outro momento significativo, é um novo encontro onde os estudantes 

representantes e professor/a conselheiro/a, juntamente com a turma 

estabelecem estratégias de ação que possibilitam uma (re) organização do 

processo de ensino- aprendizagem comprometendo a todos os envolvidos com o 

processo educativo. 

 
 
 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA. 

 
A organização curricular da EC Córrego do Arrozal promove a 

interdisciplinaridade, atentando-se para temas atuais e relevantes trazidos pelo 

aluno e retratados pela sociedade por intermédio da mídia televisiva, jornalística e 

redes sociais, respeitando-se a realidade de cada grupo como ponto de partida. É 

impossível não trazer as representações dos estudantes e os seus valores ao 

campo da diversidade, pois os papéis vividos e as práticas compartilhadas entre 

os docentes oportunizam as vivências dos discentes de modo a respeitar a 

perspectiva do currículo e o ser em formação multidimensional. 

A proposta é superar a organização dos conteúdos enquanto acúmulo de 

saberes e competências. Busca-se contribuir na formação de crianças, jovens e 

adultos, responsáveis, autônomos, solidários e participativos. O princípio da 

relação entre a teoria com a prática é retratada no momento propício à construção 

do conhecimento onde há a promoção da reflexão crítica e aplicabilidade de 

conceitos diante de problemáticas levantadas em processos que estão sendo 

intensamente vivenciados pela sociedade. Com respeito aos direitos humanos e 

cidadania, tem-se como referência o cotidiano, há espaço para debates, exercício 

do direito ao voto e a explanação de ideias. O currículo integrado para estimular 
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os estudantes a serem autores da própria história. 

Tendo em vista que o currículo escolar revela o presente social comum, a 

influência do eixo sustentabilidade é primordial para que os discentes assimilem a 

existência de um futuro comum. Trabalhar os ideais, pressupostos e conceito de 

sustentabilidade levam a prática curricular à construção do raciocínio voltado ao 

desenvolvimento que una a sociedade, o meio ambiente e a economia de forma 

equilibrada e sustentável. A cada ano letivo, a equipe docente da EC Córrego do 

Arrozal, reúne-se e define quais projetos serão realizados ao longo do ano letivo e 

os objetivos a serem alcançados. Avaliam-se os projetos existentes e se há 

necessidade de implantação de novos projetos. Temos o cuidado de priorizar os 

que trouxeram resultados satisfatórios aos estudantes e à escola como um todo. 

A gestão pedagógica da escola é, sobretudo, a gestão do currículo e do 

seu projeto pedagógico. A equipe gestora em diálogo com docentes e todos os 

profissionais da escola entende que a gestão pedagógica é prioritária, urgente e 

central. O monitoramento dos resultados não define o cerne desta gestão, as 

condições de acesso, permanência e o sucesso dos estudantes sim. Nossa 

compreensão é a de que os resultados são importantes quando houve cuidado 

com todo o processo desde seu planejamento. 

Sendoassim são esses os objetivos da gestão pedagógica desta instituição 

seguidos das metas: 

 
• Eliminar, gradativamente, a reprovação com garantia das aprendizagens 

de todos os estudantes. 

 

• Adotar como eixo metodológico a ênfase nas aprendizagens significativas 

assegurando a melhoria da qualidade de ensino de modo que todos os 

estudantes avancem com aproveitamento real. 

 
• Inserir 100% dos estudantes com defasagem idade/série e que apresentam 

dificuldade e/ou lacunas de aprendizagem no Projeto Interventivo e em atividades 

diversificadas. 

 
• Envolver 100% dos estudantes nos projetos de forma que eles possam se 

identificar como parte integrante de cada ação proposta. Envolver, através de 
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reuniões bimestrais, a comunidade, pais e Conselho Escolar no Projeto de 

Avaliação Institucional. 

 
• Fortalecer o projeto do Inventário garantindo maior conectividade com as 

questões do campo pela escola. 

 
• Realização de projetos, acompanhamento e as intervenções necessárias. 

 
 

• Atendimento individualizado, trabalho diversificado, reforço e outros 

recursos didático–pedagógicos. 

 

• Garantir o adequado funcionamento dos serviços prestados pela Equipe 

Especializada de Apoio a Aprendizagem e Recuperação Paralela. 

 
• Estimular por meio de projetos e atividades pedagógicas atrativas o gosto 

pela leitura, escrita e investigação científica dos estudantes. 

 
• Garantir que o brincar esteja tecido aos planejamentos como a linguagem 

de desenvolvimento da educação básica. 

 
O PPP da Escola ECCA será avaliado ao longo do ano letivo, por meio de 

avaliação institucional, de forma a articular o envolvimento de todo os que habitam 

a escola, por meio de enquetes, assembleias escolares, assembleias de classe, 

conselho de classe (com o mapeamento dos resultados e índices de 

aproveitamento escolar). Alémdisso temos o Conselho Escolar, que é um órgão 

consultivo, deliberativo e representativo dos diversos segmentos da comunidade 

escolar tais como: pais, professores, funcionários, gestores, pais e/ou alunos. 

Instância que será acionada todas as vezes que entendermos que se fizer 

necessário. 

 
11. GESTÃO PARTICIPATIVA – ESTRATÉGIAS 

 
A gestão democrática não se resume ou define por meio da eleição do 

diretor e sua equipe, enquanto práxis sua possível materialidade pode ser 

traduzida por meio da participação (LIMA, 2012). Sem que exista tal envolvimento 
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a chamada democracia representativa pode suprimir da escola e na escola o 

sentimento de pertencimento, ou seja, se não faço parte da construção ficará 

ainda mais difícil me reconhecer e identificar com a mesma. Nessa lógica 

apresentamos as ações, metas e ideias que procuram traduzir tal participação e 

envolvimento, tais como: 

a) Assegurar o cumprimento do Regimento Escolar, através de encontros 

periódicos com professores e equipe pedagógica para efetivação da 

aprendizagem e permanência do aluno; 

b) Desenvolver as estratégias e técnicas da Comunicação não-violenta com todos 

osprofissionais da escola; 

c) Promover uma efetiva participação da comunidade escolar para trabalhar em 

prol do desenvolvimento dos alunos dentro do processo de ensino aprendizagem; 

d) Organizar os Conselhos de Classe nos finais de bimestres, diagnosticando os 

pontos potencialidades e fragilidades, buscando soluções dentro da proposta 

pedagógica. 

e) Socializar com a equipe pedagógica, funcionários e professores todas as 

informações obtidas: Leis, instruções, normas que regulamentam o processo 

educacional. 

f) Manter com a comunidade escolar mecanismos de comunicação eficientes 

comocirculares, bilhetes, site e redes sociais. 

g) Possibilitar aos funcionários o acesso a cursos de formação continuada e 

proporcionar-lhes oportunidades de estudo dentro e fora da escola com cursos da 

EAPE, coordenações coletivas, seminários, simpósios, congressos e palestras 

oportunizados pela SEE e pela IE. 

h) Implementar oficinas de aprendizagem estimulando a exposição dos talentos 

individuais dentre professores e demais funcionários da IE. 

i) Montar grupos de estudos para discutir as propostas vindas da SEEDF. 

 
j) Proporcionar ao corpo docente e funcionários, momentos de integração para 

dinâmica de grupo, socialização de experiências para estimulá-los a buscar sempre 

novos desafios. 

k) Aproveitar as coordenações coletivas dos professores para discutir propostas 
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que venham contribuir na melhoria da qualidade de ensino. 

 
l) Promover momentos de estudos sobre as leis que regem as carreiras, 

destacando seus direitos e deveres. 

m) Realizar reuniões pedagógicas, conscientizando os professores e funcionários 

da necessidade de encontrar caminhos mais prazerosos para concretização do 

processo ensino aprendizagem, construindo uma pedagogia centrada no aluno e 

não só no conteúdo. 

n) Realizar semestralmente avaliações institucionais, através de reuniões, 

autoavaliações, discussões em grupos, apresentação de pontos de vistas, 

promovendo assim uma avaliação de desempenho a partir da visão de si mesmo e 

dos seus pares; 

o) Estabelecer uma parceria com o batalhão escolar que assista a escola em suas 

necessidades, inibindo a indisciplina e minimizando os impactos da violência na 

escola; 

p) Orientar os Educadores Sociais no atendimento aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 

 
 
 
 

12. GESTÃO FINANCEIRA – ESTRATÉGIAS 

 
A gestão financeira é parte indissociável da gestão democrática da escola, 

todos os recursos oriundos das rubricas governamentais e públicas são aplicados 

em conformidade com o este projeto pedagógico. As prestações de conta são 

publicizadas nos espaços físicos e virtuais legalmente reconhecidos. 

A escola quando realiza eventos com algum ganho financeiro como festas, 

amostras e outras disponibiliza a prestação de contas para a comunidade escolar 

e insere os estudantes na definição dos gastos, serviços e benefícios que serão 

realizados decorrentes dessas verbas. 

No meio virtual realizamos assembleias destinadas a esses fins e quando 

no presencial nos reunimos, inclusive com as crianças, para decidir onde aplicar 

tais recursos. 
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13. GESTÃO ADMINISTRATIVA – ESTRATÉGIAS E NECESSIDADES 

 
Nenhuma ação dentro da escola é, somente, administrativa. Todas se 

destinam a melhoria da atividade fim, qual seja: ensino-aprendizagem. Nesse 

sentido as estratégias para ampliação e reforma de toda a escola são realizadas 

para atender as necessidades das crianças e dos profissionais que com elas 

trabalham diariamente. Nesse sentido sinalizamos alguns elementos que são 

prioridade: 

 
a) Ampliação e reforma da quadra 

 
b) Formação dos funcionários 

 

c) Internet e equipamentos 
 

d) Material de apoio e didático-pedagógico 
 

e) Ampliação dos quantitativos de salas de aulas e outros espaços para 

os estudantes como sala para múltiplas funções e brinquedoteca. 

f) Bancos e mesas para área verde (sala de aula ecológica). 
 

g) Palestras, oficinas, estudos e pesquisas realizados no âmbito da 

escola e comparcerias. 

h) Aquisição de novos equipamentos para secretaria escolar, salas de aula, 

sala deinformática e sala dos professores. 

i) Aquisição de internet de boa qualidade para atender as salas de aula de 

toda aescola. 

j) Brinquedos, jogos, fantasiais, palco móvel para teatro e apresentações, 

materialde papelaria, artes e produção para apoio às aulas e oficinas com 

os estudantes. 

k) Material para psicomotricidade.Brinquedoteca Andante. 
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14. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP. 
 
 
 
 

DIMENSÕES 

DA 

GESTÃO 

Metas/objetivos Ações Avaliação das Ações Responsá 

veis 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 

Pedagógica 

Planejar em parceria 

com a equipe as ações 

relacionadas a 

organização do 

trabalho 

pedagógico 

Construir o PPP da 

escola; Elaborar o 

Plano de Ação; 

Organizar  o 

calendário anual com 

as atividades 

pedagógicas 

da escola. 

 
Avaliar a execução do PPP 

por meio da observação 

diária do trabalho pedagógico 

da escola. 

 
Equipe 

Gestora e 

Coordenador 

as. 

 
 

Quinzenalmente. 

Implementar o PPP e 

acompanhar a execução 

do planejamento 

Realizar 

Coorden 

ações Coletivas 

semanalmente com 

os professores. 

Discutir nas Coordenações 

Coletivas a execução do PPP 

e reformular ações 

sempre que necessário. 

Equipe 

Gestora e 

Coordenad 

oras. 

 
Semanalmente. 

Acompanhar as 

atividades didático- 

Realizar 

Reuniões 

com os 

Discutir nas Coordenações 

Coletivas execução do 

trabalho pedagógico 

a 

 
 

e 

Equipe 

Gestora e 

Coordenad 

 
Semanalmente. 
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 pedagógicas Coordenadores 

semanalmente 

(ou sempre que 

necessário). 

reformular ações sempre 

que necessário. 

oras.  

Acompanhar o 

rendimento dos 

estudantes para o 

replanejamento 

de ações interventivas 

Reali 

zar 

reuni 

ões 

Class 

e. 

 
d 

e 

bimestralm 

ente 

Conselhos 

de 

Verificar o 

rendimento/desenvolvimento 

dos estudantes com base nos 

relatórios. 

Equipe 

Gest 

ora, 

coordenado 

ras, 

 
Bimestralmente. 

 
 
 
 

Resultados 

Educacionais 

 
Avaliar 

as 

pedagó 

gicas 

 
atividad 

es 

 
didátic 

o- 

Realizar 

Coorden 

ações Coletivas com 

professores e 

coordenadores 

(também 

individualmente, 

quando se 

fizer necessário). 

 
Avaliar por meio da 

observação diária o trabalho 

pedagógico dos professores 

(coletiva ou individualmente). 

 
Equipe 

Gestora e 

Coordenador 

as 

 
 

Semestralmente 

Desenvolver uma ação 

integrada com os 

Apoiaras professoras 

no atendimento 

Acompanhar a realização do 

atendimento aos ANEE‟s e o 

Equipe 

Gest 

 
Semestralmente 
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 Profissionais da SEAA 

(só 

temos. 

aos ANEE‟s . suporte as professoras. ora, 

Coordenado 

ras. 

 

Alcançar as metas 

propostas nas grandes 

avaliações como IDEB e 

Prova Brasil. 

Implementação de 

Projetos Especiais 

Específicos 

e 

Interventivos. 

Acompanhar o 

desenvolvimento 

das atividades 

propostas. 

 
Equipe 

Gestora. 

 
Anualmente. 

 
 
 

Participativa 

 
Ampliar a participação 

da comunidade escolar 

na tomada de decisões. 

Estimular a 

participação da 

comunidade escolar 

nos colegiados que 

auxiliam na gestão 

escolar como Caixa 

Escolar, Conselho 

Escolar e 

Conselho de Classe. 

 
 
 

Acompanhamento da 

participação. 

 
 
 

Equipe 

Gestora. 

 
 
 

Semestralmente. 

Pessoas Desenvolver o espírito 

de Equipe, e 

a parceria 

Estimular por meio 

de   texto, 

dinâmicas e por 

gestos (como 

Discutir de forma 

democrática, sempre, 

com os profissionais da 

escola, todas as ações a 

Equipe 

Gestora. 

Mensalmente. 
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  pequenos lanches 

coletivos), 

um ambiente de 

interação. 

serem realizadas   

 
 

Financeira 

Identificar as 

necessidades e 

prioridades da escola 

diante da aplicação dos 

recursos financeiros 

Realizar reuniões 

para decidir de que 

forma o dinheiro 

público vai ser 

utilizado 

(destinação conforme 

Ata) 

 
Avaliar a aplicação das 

verbas públicas destinadas a 

escola 

 
Equipe 

Gestora. 

 
Bimestralmente. 

Prestar contas 

dos 

recursos públicos 

oriundos de 

diferentes fontes na CRE 

Organizar toda 

documentação 

necessária para 

entrega 

Verificar a documentação a 

ser entregue na CRE 

 
Diretora 

 
Anualmente. 

 
 
 

 
Administrativa 

 
Zelar pela conservação 

e limpeza da escola. 

Melhorar os espaços 

Acompanhar a 

manutenção de 

conservação e 

limpeza da escola 

realizada pelos 

 
Verificar a limpeza e 

conservação doambiente 

escolar 

 
Equipe 

Gestora. 

 
Semanalmente. 
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  funcionários    

 
Zelar pelo patrimônio 

público da Instituição de 

Ensino 

Orientar professores 

e estudantes para a 

conservação do 

patrimônio da escola 

(mesas, cadeiras, etc.) 

Observar a postura de 

cuidado de professores e 

estudantes para com o 

patrimônio escolar 

 
Equipe 

Gestora. 

 
Semanalmente. 
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15. PROJETOS INTERDISCIPLINARES E PLANOS DE AÇÃO 

 

 
15.1 Projetos Aprovados na Unidade Escolar 

 
Importante ressaltar que os projetos estão ainda em construção e constante reformulação e avaliação diante do cenario pós 
pândemico. 

ROTEIRO/PLANEJAMENTO                                                                    

TEMA GERADOR: CONSTRUÇÃO DO INVENTÁRIO 

PLANO DE TRABALHO 

 

IDENTIDADE 
✓ História do nome 
✓ Gostos 
✓ Naturalidade 

MEU MUNDO/MINHA COMUNIDADE 
✓ Onde moro? 
✓ Com quem moro? 
✓ Como é o lugar onde moro? 
✓ Como são as casas onde moro? 
✓ ,A natureza onde moro? 
✓ Conheço mais pessoas da comunidade onde moro? Quem são? 

Como são? O que fazem? Fazem alguma coisa para aminha 
comunidade? 

✓ Como essa comunidade surgiu? 

QUAIS OS RECUSOS/SERVIÇOS EXISTENTES NA MINHA 
COMUNIDADE 
✓ Igrejas? 
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✓ Comércios? Quais? 
✓ Hospitais? 

QUAIS AS PRINCIPAIS PROFISSÕES EXISTENTES NA MINHA 
COMUNIDADE? 

SOBRE O AMBIENTE AO MEU REDOR? 

✓ É um ambiente mais natural ou mais modificado pelo homem? 
✓ Como eu me relaciono com a natureza? Ela é respeitada? 
✓ Como é a fauna? 
✓ E a vegetação? 
✓ E o clima? 
✓ A comunidade produz seus próprios recursos ou precisa ir comprar em 

outro lugar? 

MINHAS BRINCADEIRAS E AS BRINCADEIRAS DOS MEUS PAIS? 
✓ Do que você brinca? 
✓ Do que seus pais brincaram? 
✓ Tem brincadeiras que vocês brincam que seus pais brincaram? 
✓ Tem brincadeiras que vocês brincam que seus pais não brincaram? 

ANIMAIS 
✓ Há muitos animais perto de onde você mora? 
✓ Você tem animais de estimação? Quais? 
✓ Você conhece os direitos dos animais? 

VEGETAÇÃO 
✓ Há algum tipo de plantio onde você mora? 
✓ Vocês replantam a vegetação? 

ATIVIDADES CULTURAIS 

✓ Durante o ano, quais as principais festas e/ou outras atividades de 
lazer que sua comunidade realiza? 

✓ Qual a sua preferida? 

RELIGIÃO 
✓ Qual a sua religião 
✓ Quais as religiões presentes na sua comunidade? 
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IDENTIDADE 

 
 

EU E O OUTRO, MEU LUGAR NA COMUNIDADE, REGISTROS, MINHAS EXPERIÊNCIAS PESSOAIS E 

COMUNITÁRIAS. 

História do Nome 

 

 
MEMÓRIAS 
✓ Existem histórias sobre a sua comunidade? 
✓ Você tem alguma memória ou algum objeto que lembre alguma coisa 

ou alguém? 
✓ Há alguma coisa que existia em sua comunidade e hoje não existe 

mais? 
✓ Há alguma receita de comida, de remédio que sua mãe aprendeu com 

a mãe dela? 
✓ E os idosos da sua comunidade? Você conhece algum? São 

respeitados? Como um idoso deve ser tratado? 

QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS POR SUA 
COMUNIDADE? 

HERANÇA 
✓ Você sabe o que é herança? 
✓ Seus pais sabem? 
✓ Que heranças seus pais vão deixar para vocês 
✓ Que heranças vocês pretendem deixar para seus filhos, netos, etc... 
✓ ZE sua comunidade? Tem Heranças? Vai deixar alguma herança para 

as próximas gerações? 
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Gostos 
Naturalidade 
Como vivemos e com quem vivemos? 
Seres vivos/Os grandes problemas e as soluções 
Produções de texto significativas 

 

O DIREITO DA CRIANÇA A BRINCAR COMO FORMA PARTICULAR DE EXPRESSÃO, PENSAMENTO, 
INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO INFANTIL. 

Língua Portuguesa 
 

▪ Nomes próprios, Letras iniciais 

de palavras significativas 

▪ Alfabeto topologia das letras 

▪ Consciência fonológica e 

fonêmica 

▪ Gêneros Textuais diversos 

▪ Leitura inferencial, objetiva e 

avaliativa 

▪ Vivências de momentos de 

leituras de gêneros diversos: 

calendários convites, bilhetes, 

receitas, notícias, textos 

variados em diferentes suportes 

Educação Física 
 

▪ Conhecer, por meio de 

múltiplas linguagens 

(corporal, visual, oral e 

escrita), as brincadeiras e os 

jogos populares do contexto 

do estudante. 

 
▪ Explorar os limites do corpo. 

▪ Perceber as sensações. 

▪ Educação física brincadeiras 

e jogos, brincadeiras e jogos 

populares 

▪ Circuitos psicomotores 

Arte 

▪ Permitir que a criança tenha a 

oportunidade de desenhar, pintar e 

recortar suas próprias 

interpretações do meio ambiente. 

 
▪ Trabalhos com diversos 

materiais envolvendo desenho 

recorte e colagem, pintura e 

técnicas de artes para crianças. 

 
▪ Pintar, modelar, cortar, colar. 

 
▪ Criar desenhos relacionados a 

história que foi lida. Desenhos 

livres. Imagem mental. Usar 

criativamente técnicas variadas 

por meio de diversos materiais 

para realização de produção 

Matemática 
 
▪ O número e as suas funções 

▪ Contagens comparações e 

Ordenações 

▪ Quadro valor de lugar 

▪ Sistema de numeração decimal 

▪ O corpo como fonte de 

conhecimento matemático 

agrupamentos e trocas situações 

problemas e tratamentos de 

informação. 

▪ Contagem diária, calendário, 

horas e datas. 

▪ - Quantos somos? 
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textuais 

▪ Escrita de listas 

▪ Elementos da narrativa 

▪ Sistema de escrita alfabética 

▪ Oralidade 

▪ Produção de texto 

▪  Jogos com regras, jogos com 

materiais alternativos 

▪  Danças populares e 

conhecimento sobre o corpo 

artística. 

 
▪ Manipulação de diferentes 

objetos e materiais, exploração 

das suas características e 

propriedades. 

 
▪ Desenhar de forma livre e 

espontânea leitura de imagem 

a diversidade cultural nas 

manifestações artísticas a partir 

da observação do meio 

ambiente elementos da 

linguagem e modelagem visual 

desenho pintura colagem e 

espaços culturais da 

comunidade as diversas formas 

de estilo musical e o meu lugar 

no mundo é meu grupo social e 

meu tempo 

▪ - Operações com tampinhas, 

palitos sequência. Identificação 

dos elementos do grupo através 

de contagens, análise de 

quantidades, registros numéricos 

significativos, sequência 

numérica com elementos 

numéricos. 

Ciências 
 

▪ Vida e evolução 

▪ A natureza com suas belezas, 

curiosidades e fragilidades. A 

importância das nossas atitudes 

História 

 
 

▪ História identidade e sua 

construção 

▪ A vida em família 

Geografia 
 
▪ Paisagem da escola 

preservação do meio ambiente 

▪  Atitudes sustentáveis na vida 

conservação e respeito ao meio 

Ensino Religioso 
Alteridade e Simbolismo 

Permitir que estudantes conheçam a 

existência de religiões e crenças 

diferentes das praticadas por seus 

familiares e, com isso, aprendam a 
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para a preservação do meio 

ambiente e da vida no planeta, 

▪ Corpo e autocuidado 

▪ Terra e universo 

Diversidade e o respeito 

brincadeiras com as partes do 

corpo, brincadeiras para identificar a 

diversidade valorização do outro. 

▪ Tempo e o registro 

▪ Corona vírus e vacinas 

▪ Compreender a importância do 

cuidado com o corpo 

▪ - Compreender a importância da 

conservação dos objetos 

utilizados individualmente e em 

grupo. 

▪ Linha do Tempo 

▪ Escola e sua história 

▪ Escola e comunidade 

▪ História de outras famílias e 

outras culturas meu lugar em 

Brasília 

ambiente 

▪ Mapa simples, localização da 

Comunidade 

▪  Meu endereço, meu lugar de 

vivência 

▪  Comunidades, Quilombolas, 

indígenas e ciganas 

respeitá-las.  Desse modo, é 

importante que a atuação docente 

contemple, no desenvolvimento de 

temas e conteúdos,  elementos 

constitutivos de diversas religiões 

em atividades didático-pedagógicas, 

de forma que a educação assuma a 

responsabilidade de transformar a 

sociedade, construindo a Cultura da 

Paz. 

▪ Identificar-se como parte de 

grupos sociais, desenvolvendo 

valores necessários para o 

convívio em sociedade, 

acolhendo e respeitando as 

semelhanças e diferenças entre 

o eu, o outro e o nós, bem como 

as semelhanças e diferenças 

físicas, culturais e religiosas de 

cada um. 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
ESCOLA CLASSE CÓRREGO DO ARROZAL 

56 

 

 

 

 

IDENTIDADE 
 

2° CICLO BIA 2° ANO 
EU E O OUTRO, MEU LUGAR NA COMUNIDADE, REGISTROS, MINHAS EXPERIÊNCIAS PESSOAIS E 

COMUNITÁRIAS. 
História do Nome 

Gostos 

Naturalidade 

Como vivemos e com quem vivemos? 

Seres vivos/Os grandes problemas e as soluções 

Produções de texto significativas 

 

O DIREITO DA CRIANÇA A BRINCAR COMO FORMA PARTICULAR DE EXPRESSÃO, PENSAMENTO, 
INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO INFANTIL. 

Língua Portuguesa 
 

▪ Nomes próprios, Letras iniciais 

de palavras significativas 

▪ Alfabeto topologia das letras 

▪ Consciência fonológica e 

fonêmica 

▪ Gêneros Textuais diversos 

▪ Leitura inferencial, objetiva e 

Educação Física 
 

▪ Conhecer, por meio de 

múltiplas linguagens 

(corporal, visual, oral e 

escrita), as brincadeiras e os 

jogos populares do contexto 

do estudante. 

Arte 

▪ Permitir que a criança tenha a 

oportunidade de desenhar, pintar e 

recortar suas próprias 

interpretações do meio ambiente. 

 
▪ Trabalhos com diversos 

materiais envolvendo desenho 

recorte e colagem, pintura e 

técnicas de artes para crianças. 

Matemática 
 
▪ O número e as suas funções 

▪ Contagens comparações e 

Ordenações 

▪ Quadro valor de lugar 

▪ Sistema de numeração decimal 

▪ O corpo como fonte de 

conhecimento matemático 
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avaliativa 

▪ Vivências de momentos de 

leituras de gêneros diversos: 

calendários convites, bilhetes, 

receitas, notícias, textos 

variados em diferentes suportes 

textuais 

▪ Escrita de listas 

▪ Elementos da narrativa 

▪ Sistema de escrita alfabética 

▪ Oralidade 

▪ Produção de texto 

▪ Explorar os limites do corpo. 

▪ Perceber as sensações. 

▪ Educação física brincadeiras 

e jogos, brincadeiras e jogos 

populares 

▪ Circuitos psicomotores 

▪  Jogos com regras, jogos com 

materiais alternativos 

▪  Danças populares e 

conhecimento sobre o corpo 

 
▪ Pintar, modelar, cortar, colar. 

 
▪ Criar desenhos relacionados a 

história que foi lida. Desenhos 

livres. Imagem mental. Usar 

criativamente técnicas variadas 

por meio de diversos materiais 

para realização de produção 

artística. 

 
▪ Manipulação de diferentes 

objetos e materiais, exploração 

das suas características e 

propriedades. 

 
▪ Desenhar de forma livre e 

espontânea leitura de imagem 

a diversidade cultural nas 

manifestações artísticas a partir 

da observação do meio 

ambiente elementos da 

linguagem e modelagem visual 

desenho pintura colagem e 

espaços culturais da 

comunidade as diversas formas 

de estilo musical e o meu lugar 

no mundo é meu grupo social e 

meu tempo 

agrupamentos e trocas situações 

problemas e tratamentos de 

informação. 

▪ Contagem diária, calendário, 

horas e datas. 

▪ - Quantos somos? 

▪ - Operações com tampinhas, 

palitos sequência. Identificação 

dos elementos do grupo através 

de contagens, análise de 

quantidades, registros numéricos 

significativos, sequência 

numérica com elementos 

numéricos. 
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Ciências 
 

▪ Vida e evolução 

▪ Ciências seres vivos 

▪ O sol, a água 

▪ Partes da planta 

▪ A natureza com suas belezas, 

curiosidades e fragilidades. A 

importância das nossas atitudes 

para a preservação do meio 

ambiente e da vida no planeta, 

▪ Corpo e autocuidado 

▪ Terra e universo 

Diversidade e o respeito 

brincadeiras com as partes do 

corpo, brincadeiras para identificar a 

diversidade valorização do outro. 

▪ Tempo e o registro 

▪ Corona vírus e vacinas 

▪ Compreender a importância do 

cuidado com o corpo 

▪ - Compreender a importância da 

conservação dos objetos 

utilizados individualmente e em 

História 

 
História das comunidades locais 

história da família 

Desigualdade étnicos-raciais 

Linha do Tempo 

 
▪ História identidade e sua 

construção 

▪ A vida em família 

▪ Linha do Tempo 

▪ Escola e sua história 

▪ Escola e comunidade 

▪ História de outras famílias e 

outras culturas meu lugar em 

Brasília 

Geografia 
 
▪ Importância do solo e da água 

para a vida. Identificando seus 

diferentes usos. 

▪ Mapas simples e croquis para 

localizar elementos do local de 

vivência 

▪ Paisagem da escola 

preservação do meio ambiente 

▪  Atitudes sustentáveis na vida 

conservação e respeito ao meio 

ambiente 

▪ Mapa simples, localização da 

Comunidade 

▪  Meu endereço, meu lugar de 

vivência 

▪  Comunidades, Quilombolas, 

indígenas e ciganas 

Ensino Religioso 

 
Alteridade e Simbolismo 

Permitir que estudantes conheçam a 

existência de religiões e crenças 

diferentes das praticadas por seus 

familiares e, com isso, aprendam a 

respeitá-las.  Desse modo, é 

importante que a atuação docente 

contemple, no desenvolvimento de 

temas e conteúdos,  elementos 

constitutivos de diversas religiões 

em atividades didático-pedagógicas, 

de forma que a educação assuma a 

responsabilidade de transformar a 

sociedade, construindo a Cultura da 

Paz. 

▪ Identificar-se como parte de 

grupos sociais, desenvolvendo 

valores necessários para o 

convívio em sociedade, 

acolhendo e respeitando as 

semelhanças e diferenças entre 

o eu, o outro e o nós, bem como 
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IDENTIDADE 
2° CICLO BIA 3° ANO 

 
EU E O OUTRO, MEU LUGAR NA COMUNIDADE, REGISTROS, MINHAS EXPERIÊNCIAS PESSOAIS E 

COMUNITÁRIAS. 

História do Nome 
Gostos 
Naturalidade 
Como vivemos e com quem vivemos? 
Seres vivos/Os grandes problemas e as soluções 
Produções de texto significativas 

 
O DIREITO DA CRIANÇA A BRINCAR COMO FORMA PARTICULAR DE EXPRESSÃO, PENSAMENTO, 

INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO INFANTIL. 

 

 
grupo.   as semelhanças e diferenças 

físicas, culturais e religiosas de 

cada um. 
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Língua Portuguesa 
 
▪ Alfabeto 

▪ Gêneros textuais diversos 

▪ Sistema de escrita alfabética 

▪ Leitura e oralidade 

▪ Produção de texto 

▪ Ortografia: 

▪ correspondências regulares diretas 

e indiretas e irregulares da língua 

▪ Segmentação textual 

▪ Correspondências regulares diretas 

e indiretas 

▪  Relatos orais de acontecimentos e 

modos de falar 

▪ Regionalismo 

▪ Segmentação de palavras no texto. 

 
▪ Consciência fonológica e 

fonêmica 

▪ Leitura inferencial, objetiva e 

avaliativa 

▪ Vivências de momentos de 

Educação Física 
 

▪ Conhecer, por meio de 

múltiplas linguagens 

(corporal, visual, oral e 

escrita), as brincadeiras e os 

jogos populares do contexto 

do estudante. 

 
▪ Explorar os limites do corpo. 

▪ Perceber as sensações. 

▪ Educação física brincadeiras 

e jogos, brincadeiras e jogos 

populares 

▪ Circuitos psicomotores 

▪  Jogos com regras, jogos com 

materiais alternativos 

▪  Danças populares e 

conhecimento sobre o corpo 

Arte 

▪ Permitir que a criança tenha a 

oportunidade de desenhar, pintar e 

recortar suas próprias 

interpretações do meio ambiente. 

 
▪ Trabalhos com diversos 

materiais envolvendo desenho 

recorte e colagem, pintura e 

técnicas de artes para crianças. 

 
▪ Pintar, modelar, cortar, colar. 

 
▪ Criar desenhos relacionados a 

história que foi lida. Desenhos 

livres. Imagem mental. Usar 

criativamente técnicas variadas 

por meio de diversos materiais 

para realização de produção 

artística. 

 
▪ Manipulação de diferentes 

objetos e materiais, exploração 

das suas características e 

propriedades. 

 
▪ Desenhar de forma livre e 

espontânea leitura de imagem 

a diversidade cultural nas 

manifestações artísticas a partir 

Matemática 
 
▪ O número e as suas funções 

▪ Contagens comparações e 

Ordenações 

▪ Quadro valor de lugar 

▪ Sistema de numeração decimal 

▪ O corpo como fonte de 

conhecimento matemático 

agrupamentos e trocas situações 

problemas e tratamentos de 

informação. 

▪ Contagem diária, calendário, 

horas e datas. 

▪ - Quantos somos? 

▪ - Operações com tampinhas, 

palitos sequência. Identificação 

dos elementos do grupo através 

de contagens, análise de 

quantidades, registros numéricos 

significativos, sequência 

numérica com elementos 

numéricos. 
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leituras de gêneros diversos: 

calendários convites, bilhetes, 

receitas, notícias, textos 

variados em diferentes suportes 

textuais 

▪ Escrita de listas 

▪ Elementos da narrativa 

▪ Oralidade 

▪ Produção de texto 

 da observação do meio 

ambiente elementos da 

linguagem e modelagem visual 

desenho pintura colagem e 

espaços culturais da 

comunidade as diversas formas 

de estilo musical e o meu lugar 

no mundo é meu grupo social e 

meu tempo 

 

Ciências 
 

▪ Alimentação 

▪ Desequilíbrio ambiental 

▪ Hábitos de vida dos animais 

▪ Ciclo de vida dos animais 

▪ Reinos animais 

▪ Agricultura e tipos de solo 

▪ 

▪ A natureza com suas belezas, 

curiosidades e fragilidades. A 

importância das nossas atitudes 

para a preservação do meio 

ambiente e da vida no planeta, 

História 

 
▪ Grupos sociais e étnicos 

▪ Patrimônio histórico e cultural da 

comunidade 

▪ Formação Cultural da população 

Marcos de memória 

▪ Campo e cidade 

▪ A comunidade e suas atividades 

trabalho, tecnologia 

▪ Mapeamento dos espaços 

públicos 

 
História das comunidades locais 

Geografia 
 

▪ A sociedade as questões 

socioambientais 

▪ Lixo e reciclagem 

▪ Linguagem cartográfica 

▪ Biodiversidade de sua cidade, 

paisagem, relevo e água 

Localização de Brasília 

comunidades e modos de vida 

 
▪ Importância do solo e da água 

para a vida. Identificando seus 

diferentes usos. 

Ensino Religioso 

 
Alteridade e Simbolismo 

Permitir que estudantes conheçam a 

existência de religiões e crenças 

diferentes das praticadas por seus 

familiares e, com isso, aprendam a 

respeitá-las.  Desse modo, é 

importante que a atuação docente 

contemple, no desenvolvimento de 

temas e conteúdos,  elementos 

constitutivos de diversas religiões 

em atividades didático-pedagógicas, 

de forma que a educação assuma a 
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▪ Corpo e autocuidado 

▪ Terra e universo 

Diversidade e o respeito 

brincadeiras com as partes do 

corpo, brincadeiras para identificar a 

diversidade valorização do outro. 

▪ Tempo e o registro 

▪ Corona vírus e vacinas 

▪ Compreender a importância do 

cuidado com o corpo 

▪ - Compreender a importância da 

conservação dos objetos 

utilizados individualmente e em 

grupo. 

Desigualdade étnicos-raciais 

 

▪ História identidade e sua 

construção 

▪ A vida em família 

▪ Escola e sua história 

▪ Escola e comunidade 

▪ História de outras famílias e 

outras culturas meu lugar em 

Brasília 

▪ Mapas simples e croquis para 

localizar elementos do local de 

vivência 

▪ Paisagem da escola 

preservação do meio ambiente 

▪  Atitudes sustentáveis na vida 

conservação e respeito ao meio 

ambiente 

▪ Mapa simples, localização da 

Comunidade 

▪  Meu endereço, meu lugar de 

vivência 

▪  Comunidades, Quilombolas, 

indígenas e ciganas 

responsabilidade de transformar a 

sociedade, construindo a Cultura da 

Paz. 

▪ Identificar-se como parte de 

grupos sociais, desenvolvendo 

valores necessários para o 

convívio em sociedade, 

acolhendo e respeitando as 

semelhanças e diferenças entre 

o eu, o outro e o nós, bem como 

as semelhanças e diferenças 

físicas, culturais e religiosas de 

cada um. 
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PROJETOS/ OBJETIVOS/ DESENVOLVIMENTO 

 
INFÂNCIA VIVA 

RETRATOS 

Movimentando e descobrindo múltiplas linguagens, 

ampliando as identidades étnicos raciais e a educação para 

a diversidade do campo e antirracista . 

 
Principais ações 

Desenhos como forma de livre expressão 

Desenvolvimento de ações que envolvem discriminação, 

memória e percepção/atenção visual; 

Desenvolvimento de atividades que permitam a percepção e 

discriminação auditiva; 

Desenvolvimento e atividades que possibilitem percepção de 

superfície e tamanho, a configuração tridimensional e o 

reconhecimento dos objetos em seu formato, tamanho, cor e 

textura; 

 
Propiciar o desenvolvimento dos sistemas tátil, de percepção 

visual, auditiva, esquema corporal, lateralidade, equilíbrio, 

estruturação espacial e temporal. Possibilitar a melhoria na 

aprendizagem socioemocional, criando mecanismos que 

favoreçam a superação das dificuldades. Psicomotricidade. 

 
 
 

Avaliação do Projeto e no Projeto 

O      projeto será   avaliado   continuamente   ao   longo 

do processo pela coordenação pedagógica, gestores e 

professores. 

 
Responsáveis: Coordenação pedagógica, docentes e equipe 

gestora. 
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Desenvolvimento de atividades de simetria com vista à definição 

de lateralidade; 

Desenvolvimento de atividades que levam ao controle do corpo e 

de suas partes em relação ao espaço externo e a gravidade; 

Desempenho de atividades que possibilitem a estruturação, 

organização e orientação espacial. 

 

NINHADA Proporcionar a ambientação dos estudantes no novo espaço 

escolar,tornando essa chegada mais amena. Educação Infantil. 

 
 
 

UBUNTU: 

 
 

Entrada Cultural - ECCA. 

 
Trabalhar habilidades de escuta sensível, cultura de paz e 

convivência, de oralidade e de musicalidade com os alunos, 

professores e profissionais e socializar atividades em 

desenvolvimento no planejamento escolar, além de atividades 

psicomotoras. 

Promover com criatividade e dinamismo uma entrada onde os 

estudantes se sintam parte do processo de aprendizagem, lhe 

dandopossibilidades de brincar, cantar e fantasiar, despertando 

o gostomusical ampliando seu repertório e o conhecimento de 

mundo. - Apresentação de histórias cantadas pelos educandos 

e orientadaspelas professoras. 
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 - Apresentação de músicas, trava língua, cantiga de roda e 

danças 

- Resgate de brincadeiras antigas. 

 

Responsáveis: Coordenação pedagógica, docentes e equipe 

gestora. 

 
 
 
 
 

PLENARINHA 

 
Oportunizar as crianças da Educação Infantil e 1°ano ano a 

promoção do exercício de cidadão ativo, participativo e 

conhecedor dos seus direitos e deveres, vivenciando a 

interlocução com o Currículo da Educação Infantil em suas 

diferentes expressões e linguagens.Incluir BIA 1º ANO. 

 

Responsáveis: Coordenação pedagógica, docentes e equipe 

gestora. 

 
LER É CRESCER: 

 
Desenvolver nas crianças as habilidades cognitivas e capacitar 

as crianças a tornarem- se leitores assíduos; 

Facilitar o acesso da comunidade escolar ao acervo literário da 

instituição; 
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 Capacitar as crianças a tornarem-se leitores assíduos; 

Proporcionar aos estudantes momentos de prazer e diversão 

através da leitura e/ou contato com os livros; 

Aprimorar a capacidade interpretativa e o horizonte de 

expectativas dos pequenos leitores. 

 
Desenvolver o processo de leitura, escrita e fala, de maneira 

eficiente, utilizando de forma recursiva de estratégias e 

procedimentos que viabilizem a apropriação dessa leitura e 

dessa escrita 

Responsáveis: Coordenação pedagógica, docentes ,    equipe 

gestora e Andrea da Silva , professora de Atividades 

readaptada. 

 
FEST LIVRO 

 
Proporcionar aos estudantes momentos de  prazer e diversão 

atravésda leitura e/ou contato com os livros; 

Exposição das histórias escritas pelos estudantes e lançamento 

dos seus livros. 

Aprimorar a capacidade interpretativa e o horizonte de 

expectativas dos pequenos leitores. 

Responsáveis: Coordenação pedagógica, docentes e equipe 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
ESCOLA CLASSE CÓRREGO DO ARROZAL 

67 

 

 

 

 
 gestora. 

Professora Andrea da Silva de Atividades readaptada. 

 
INTERVENTIVO: 

 
 

Principais ações 

Estudo quinzenal de um gênero textual, previamente selecionado 

pelo coletivo docente, para sistematização conforme rotina 

definida; 

       Apresentação do gênero textual definido; 

       Estudo e análise do gênero textual em pauta; 

       Produção coletiva e individual do gênero em estudo; 

       Aprofundamento de aspectos gramaticais e ortográficos no 

estudo gênero em questão, inclusive privilegiando as produções 

dos alunos; 

Correção, reestruturação e socialização dos textos produzidos 

em classe ou na escola. 

 
Avaliação do Projeto e no Projeto 

A partir do resultado nas produções escritas e na oralidade dos 

 
Desenvolver nas crianças as habilidades cognitivas e 

socioemocionais de forma a proporcionar um ambiente 

favorável à aprendizagem. 

Promover o processo de alfabetização, orientando-se pela 

indispensável compreensão do princípio alfabético, estimulando 

a curiosidade e o prazer de ler. 
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alunos que vierem a ser expressos nas atividades de leitura e 

escrita do cotidiano escolar, marcando a qualidade das 

produções coletivas, individuais e grupais. 

 

Responsáveis: Equipe gestora, 

Coordenações pedagógicas e docentes. 

 

 
 
 
 
 

SABORES E SABERES: 

Incentivar a autonomia alimentar das crianças, a 

conscientização e o envolvimento acerca dos aspectos sociais, 

pedagógicos e nutricionais que o momento da refeição propicia. 

Organização 

Incentivar os bons hábitos alimentares e identificar as 

preferências alimentares dos alunos conscientizando da 

importância da alimentação saudável 

-Peças teatrais 

-Música 

- Quebra cabeças com verduras e frutas 

- Caça ao tesouro utilizando alimentos como foco 

- Confecção de saladas de frutas 

- Recortes com fruta e verduras. 

 
VIVÊNCIAS NO QUINTAL: 

Brincar nos espaços fora da sala como garantia de exploração 

de vivencias diárias da Educação Infantil. 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
ESCOLA CLASSE CÓRREGO DO ARROZAL 

69 

 

 

 
 
 

 

KADAREBU: 

 
 

Construção coletiva do Inventário 

 
 

Possibilitar que os estudantes obtenham compreensão do espaço sociocultural que estão inseridos e da trajetória histórico- 

temporal da comunidade. 

ECCA PROPOSTAS DE TRABALHO 

Infâncias, educação e culturas indígenas. educação ambiental coletiva e culturas indígenas, diversidade cultural, 

Educação indígena, Infâncias e diversidade, Literatura indígena, povos indígenas, povos originários esses temas não devem ser 

vistos como um recorte temático, mas como um dos eixos estruturantes do nosso projeto político-pedagógico. Propomos como 

ponto de partida do percurso formativo a realização da roda de história e diálogos que suscitem reflexões sobre a diversidade, as 

diferenças e o respeito. Possibilitando a interação com a cultura, a diversidade, a geografia e a história dos povos originários. 

 
Objetivos do trabalho com o livro KABA DAREBU: 

Ampliar o conhecimento de mundo e da cultura indígena. Estudar o vocabulário do texto antes e depois da leitura para que ela seja 

melhor aproveitada pelos alunos. Atender a produção dos gêneros textuais e conteúdos por ano. 

Sequência Didática/ 

Produzir textos, escritas desenhos e/ou produções coletivas, tendo como referência a história de uma criança Indígena. 

O livro Kabá Darebu pode ser a referên cia de leitura que direcionará a produção dos gêneros textuais e conteúdos sugeridos 

nessas semanas. 
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Objetivos 

• Promover a valorização da diversidade e das Diferenças exercitando a empatia fazendo-se respeitar e promovendo o 

respeito ao outro sem preconceito de qualquer natureza 

• Combater o preconceito na escola a partir de uma perspectiva de valorização dos povos originários, combater a intolerância 

cultural e conhecer os saberes ancestrais e valores culturais indígenas como ferramentas emancipatórias e descolonizadoras. 

• Contribuir para a construção de uma infância livre e autônoma parceira na mudança social 

• Proporcionar às crianças referenciais positivos acerca da diversidade fortalecendo o processo de construção de identidades 

que respeite e Valorize a diversidade étnico racial. 

• Com esse pressuposto, foi criada, em 10 de março 2008, a Lei n. 11.645, que determina: 

 
 

• Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo 

da história e cultura afro-brasileira e indígena. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da 

história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos…” Assim é 

determinante apresentar livros, desenhos, brinquedos e brincadeiras que tragam personagens e o repertório cultural indígena em 

todas as turmas. Todas as crianças precisam se ver representadas nos materiais que o professor propõe, mas também, precisam 

entender que na sociedade existem diferenças entre as pessoas. O contato com obras que representem a diversidade humana 

deve ser incentivado em casa e na escola para que a convivência, o respeito e a valorização das diferenças sejam cotidianos para 

as crianças. 

 
Conteúdos 
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1. Identidade e ancestralidade e educação ambiental coletiva 

2. Reconhecer e valorizar canções jogos e brincadeiras que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e outras 

crianças. 

3. Corpo e movimento 

4. Linguagens, história e artes 

5. Gêneros textuais (poemas, musicas, receitas, textos informativos, contos, narrativas…) 

6. Leitura e reescrita/ releitura da obra 

7. Tradições orais e valorização da memória 

8. Mulheres escritoras. Pintores, artistas e autores indígenas 

9. O eu o outro e o nós, escuta fala e pensamento. 

10. Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida 

11. Aprender a se colocar no coletivo escutando atentamente seus colegas e respeitando as vezes em momentos coletivos 

12. Participar de atividades que envolvam a confecção de objetos buscando materiais e aprendendo a valorizar a produção dos 

colegas 

13. Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos necessidades sentimentos e opiniões 

14. Expressar ideias sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita. Escrita espontânea, fotos, desenhos e outras 

formas de expressão 

 
ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS E SITUAÇÕES DE APRENDIZAGENS 

HISTÓRIA GERADORAS E ATIVIDADES 

ESPAÇOS 
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TEMAS 

20 A 25/06 ALGUMAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO KABÁ DAREBU 

 
 

Abertura/Apresentação do tema aos estudantes (Roda de Conversa dirigida a respeito do tema/reflexão sobre a diversidade 

cultural do povo brasileiro). Os livros citados logo abaixo, servem de referência para este trabalho, objetivam uma educação que 

respeite a diversidade. Eles auxiliam no desenvolvimento da linguagem e na construção de valores. Aqui também é um momento 

muito importante para que possamos conhecer o que as crianças já sabem sobre os temas. Podemos ler mais de um LIVRO por 

semana na sala ou no espaço MUNDURUKU . 

 
• KABÁ DAREBU 

• COISAS DE ÍNDIO 

• O MENINO POTI 

• ABC DOS POVOS ÍNDIGENAS 

• “Índio eu não sou”, da escritora e poeta Márcia Kambeba, 

 
 

• APRECIAR MÚSICAS E VÍDEOS 

• BRINCAR COM BRINCADEIRAS ÍNDIGENAS 

• Criar um alfabeto de A a Z com palavras de origem indígena. Ilustrar essas palavras. 

 
 

As culturas dos primeiros povos que habitaram as terras brasileiras, suas narrativas, costumes, organização social, religiosidade, 

culinária, expressões artísticas, modos de ser, pensar e se relacionar com a natureza são uma das matrizes culturais do povo 
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brasileiro. Respeitá-las e conhecê-las é fundamental para uma compreensão mais profunda de nossa identidade coletiva. 

Nas sociedades indígenas a oralidade é um elemento Central na produção e manutenção das mais diversas culturas dos valores 

conhecimentos ciências e história. 

Fazer leitura de deleite de diversas obras em sala (leitura e interpretação coletiva: debate sobre os diferentes nomes dos 

personagens e o local no qual se passa a história.) 

 
Mostrar o mapa dos povos indígenas no Brasil para as crianças e no mapa ler os nomes dos Povos e culturas: meu lugar no 

mundo e meu grupo social. 

 
Pedir às crianças que façam um autorretrato e apontem em si as características que as fazem lindas e diversas assim como nas 

histórias ouvidas. Assim como kaba. 

Na prática 

Sugestão de encaminhamento 

Leve livros ou revistas com imagens de aldeias indígenas, ilustrando rituais ou brincadeiras infantis e disponha no interior da roda 

do início do dia, definindo um tempo para que o grupo explore o material. 

Promova uma roda de conversa para levantar o que conhecem a respeito dos povos originários: 

• Tiveram a oportunidade de ler alguma reportagem sobre a cultura indígena em jornais, livros, revistas ou sites? 

• Já conheceram um indígena? 

• Tiveram a oportunidade de conversar com algum deles? 

• Já visitaram uma terra indígena? 

Se alguma criança já teve a experiência pessoal com essa cultura, peça para contar como foi para o grupo. 
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Pergunte se sabem onde vivem os povos indígenas do Brasil hoje. Aproveite o momento para mostrar, no mapa do país, as 

reservas indígenas existentes e fotos de diferentes etnias ameríndias. 

Uma história puxa a outra 

Cada turma pode trabalhar com um gênero textual dentro do tema destas semanas. Assim os estudantes podem interagir com 

atividades propostas como leitura compartilhada e individual, interpretação de textos, produções textuais espontâneas, criação. 

Podemos fazer uma exposição posteriormente com os textos espontâneos e as artes dos estudantes criados a partir dos temas 

trabalhados durante essa semana. 

As lendas têm raízes na tradição oral. Assim, nos descendentes de povos originários podemos ter acesso à sabedoria dos 

ancestrais por meio da oralidade. 

O registro da memória pode ser preservado graças ao compartilhamento das contações e também pela escrita, fazendo com que 

ensinamentos e valores indígenas não se percam com o tempo. 

DICIONÁRIO 

Verbete: INDIGENA e ANCESTRALIDADE 

Vamos ampliar o repertório e vocabulário 

Vamos propor atividades que favoreçam estudo de palavras e seus significados e a compreensão de que aquilo que se usa para 

comunicar carrega a história de muitos povos podemos usar o dicionário memória de palavras de Ana Paula Brandão ou ABC DOS 

POVOS INDÍGENAS. 

Podemos criar uma coleção de palavras de origem INDÍGENA com as crianças cada nova palavra pode ser escrita e ilustrada por 

elas. Uma boa estratégia para enriquecer o vocabulário é a leitura de contos e histórias. As palavras e os desenhos podem ficar 

expostos numa parte especial dos murais das nossas escolas essas atividades colaboram diretamente para que as crianças 

saibam que o português falado no Brasil tem uma rica herança dos povos indígenas. 
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Atualmente, mais de 160 línguas e dialetos são falados pelos povos indígenas no Brasil. Elas integram o acervo de quase sete mil 

línguas faladas no mundo contemporâneo (SIL International, 2009). Antes da chegada dos portugueses, contudo, só no Brasil esse 

número devia ser próximo de mil. 

No processo de colonização, a língua Tupinambá, por ser a mais falada ao longo da costa atlântica, foi incorporada por grande 

parte dos colonos e missionários, sendo ensinada aos índios nas missões e reconhecida como Língua Geral ou Nheengatu. Até 

hoje, muitas palavras de origem Tupi fazem parte do vocabulário dos brasileiros. 

Da mesma forma que o Tupi influenciou o português falado no Brasil, o contato entre povos faz com que suas línguas estejam em 

constante modificação. Além de influências mútuas, as línguas guardam entre si origens comuns, integrando famílias linguísticas, 

que, por sua vez, podem fazer parte de divisões mais englobantes - os troncos linguísticos. Se as línguas não são isoladas, seus 

falantes tampouco. Há muitos povos e indivíduos indígenas que falam e/ou entendem mais de uma língua; e, não raro, dentro de 

uma mesma aldeia fala-se várias línguas - fenômeno conhecido como multilinguismo. 

Palavras indígenas na nossa língua de onde vieram? Entre as inúmeras influências e contribuição dos povos indígenas na 

construção do patrimônio cultural brasileiro destacam-se as no plano linguístico. 

 
Atividade história divertida 

Produção de texto com repertório mais ampliado os professores podem propor as crianças que criem Pequenas Histórias nas quais 

as palavras descobertas entrem na composição por exemplo selecionar algumas palavras e colocadas numa caixa tesouro 

sentadas em roda o tesouro deve passar de mão em mão a primeira criança retira uma palavra a identifica sem ou com ajuda do 

professor e deve começar a história, por exemplo a palavra Maracujá a criança pode dizer um dia estava em casa brincando 

quando vovó chegou com MARACUJÁS a próxima criança retira uma nova palavra e da continuidade à história. 
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Desdobramento das histórias lidas 

Cada turma pode CRIAR E representar como achar mais interessante o que aprender com as histórias ouvidas. 

 
 

Oficinas de pinturas Indígenas. Releitura de telas 

( Equipe Gestora) espaço Munduruku 

 
Trabalho com a Biografia dos artistas 

JAIDER ESBELL 

“UM MAKUNA’IMÎ ENTRE NÓS” 

Rora’imî - Brasil 

2022 

 
Artista Denilson Baniwa Conhecer o Conjunto de cartazes produzidos pelos artistas INDIGENAS. O material vem contribuir para 

suprir uma grande lacuna: a falta de imagens no ambiente escolar (nas salas de aula, no pátio etc.) que afirmem positivamente a 

população Indígena nas escolas. Os cartazes abordam os seguintes temas: POVOS, MEMÓRIAS mídia, arte e cultura, ciência e 

produção de conhecimento, mulheres e meninas indígenas, resistências e movimentos sociais, povos em diferentes espaços 

sociais e a diversidade na escola. 

Espaço povos extraordinários.Observar os retratos, ler as biografias e fazer a releitura da fotografia e dos Cartazes dos P.I. Pedir 

para que os alunos destaquem elementos que compõem o gênero cartaz. Também é possível propor a produção de outro cartaz 

de forma coletiva, destacando outro povo. 
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Cada turma pode investigar um POVO E SUA CULTURA Estudar a diversidade de povos não só em língua portuguesa, mas, em 

outras disciplinas, como história, geografia e artes. 

Visita da contadora de histórias e professora da SEEDF 

• Oficina para as crianças e professores Culinária BRASILEIRA 

• Oficina: A cultura indígena dançada e cantada 

• Oficina: Brincadeiras indígenas do Xingu e Peteca 

• Oficina chácara Mica A escola vai organizar esse dia de e valorização. 

MAIS SUGESTÔES COM O LIVRO DE DANIEL MUNDURUKU 

• 1° e 2° anos 

• Conteúdo: repertório de palavras, escrita como meio de comunicação, texto coletivo, texto narrativo, criação de frases, 

esporte, convivência em grupo e conhecimento da região amazônica e dos povos originários. 

 
3°, 4° e 5°anos 

• Conteúdo: texto narrativo, criação de frases, conhecimento da região amazônica, contrastes culturais e instrumentos 

musicais. 

 
• Antes da leitura / preparação para a leitura 

 
 

• Educação Infantil BIA com procedimentos didáticos lúdicos, contação de histórias, cartazes e desenhos, 

 
 

• 4° e 5° podemos organizar os alunos em grupos para pesquisarem conceitos e imagens, elaborarem cartazes e 
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apresentarem seminários para a sala sobre os temas estudados. Podemos realizar também o estudo do significado das seguintes 

palavras e expressões: ancestral, violência, aldeia, parente, rodear, urucum, jenipapo, tensão, rastros, fogueira, céu suspenso. 

entoar, cura, desatentos, malária, fratura, pajé, maracá, nu (nudez), orgulho, antepassados e livre (liberdade). 

• Confeccione diagramas e cartazes com os alunos sobre as informações contidas nessas páginas Decore a sala com os 

trabalhos feitos pelos alunos, para lhes fornecer repertório linguístico para as produções de texto. Procure também complementar 

essa decoração com imagens, objetos que lembrem as histórias clássicas apresentadas na obra. Combine com a classe as regras 

de comportamento antes da leitura, que será feita em dias: 

 
• Propostas de gêneros textuais 

 
 

• Os gêneros textuais 

 
 

• LISTA ABC dos povos indígenas 

 
 

• O gênero REESCRITA pode ser solicitado para todos os anos, só que nos 1o e 2o anos o professor precisa ser escriba e os 

outros anos podem escrever com autonomia. 

• Procure levar modelos dos gêneros textuais que serão trabalhados como referência de estrutura de texto para o aluno. 1o 

ano: o professor precisa ser escriba dos textos orais dos alunos. 

• Gênero Lista (separe em duas listas, as raízes e as frutas por exemplo) 

• Oriente o aluno a utilizar a página 10 da obra para escrever duas listas de alimentos que Kabá costuma consumir, separando 

as raízes e as frutas. Nesse gênero pode haver ilustrações de cada item. 
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• Gênero Tabela (brincadeiras) 

• Tendo como referência as páginas 11 e 12 da obra, sugira a construção uma tabela que separe as brincadeiras de do povo 

Munduruku e a da turma da ECCA. Por fim, peça aos alunos que destaquem, nessa tabela, qual tipo de brincadeira os alunos têm 

contato para informar Kabá o que há em comum entre ele e a turma. 

 
• Gênero Árvore Genealógica 

• Como tarefa de casa, solicite a confecção da árvore genealógica de cada aluno para o estudo dos ancestrais de cada família. 

Depois disso, exponha essa pesquisa na sala de aula e monte com a turma a árvore genealógica de Kabá Darebu. 

 
• Gênero Receita (peixe assado do Kabá) 

• Como seria a receita de peixe assado de Kabá? O tempero, o nome do peixe, o acompanhamento (guarnições), o modo de 

preparo. Vamos imaginar e escrevê-la? Porém, para se escrever o modo de preparo, é preciso considerar os recursos disponíveis 

da cozinha do povo Munduruku para se assar esse peixe. 

 
• Gênero Manual (como construir uma uka’a) 

• Os alunos deverão escrever ao Kabá um manual de construção de uma uka’a. Nele deve haver os procedimentos de 

construção e os de precaução. A página 4 deverá ser utilizada como repertório de escrita. 

 
• Gênero Mapa/Cartografia (mapa da aldeia de Kabá Darebu) 

• Sugira a criação do mapa da aldeia de Kabá. A página 5 deverá ser utilizada pelas crianças para obter as informações 
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necessárias. Como a Floresta Amazônica é o lugar de referência do local da história, deve ser utilizada como exemplo para a 

criação do desenho. 

• Gênero Descrição 

• Como tarefa de casa, peça para os alunos descreverem suas casas, quem mora nela e como é sua vizinhança, de forma que 

eles consigam explicar a Kabá as diferenças entre as moradias dele e a sua. As descrições da uka’a de Kabá estão nas páginas 4 

e 5 da obra, e são importantes para estabelecer a comparação entre tipos de de residências. 

• Gênero Lista (Como me sinto) 

• De acordo com as páginas 14 e 15 da obra, Kabá nos conta como sua gente utiliza tinta para representar sentimentos: 

tristeza, tensão, alegria (festas), necessidade (caça). Diante dessas informações, sugira a preparação de uma lista dos 

sentimentos associados às pinturas que o povo Munduruku utiliza para representá-la. Assim, esse gênero deverá ter ilustração e 

texto. 

• Os alunos deverão ajudar Kabá a escrever um manifesto que demonstre suas angústias em relação aos direitos de 

preservação cultural do P.I. Uma das características de um manifesto é a sua objetividade. 

 
• Gênero Entrevista 

• Os alunos deverão imaginar que são os jornalistas que entrevistarão Kabá. Elaboração de perguntas e respostas que tragam 

as seguintes informações sobre a cultura do povo Munduruku: moradia, caça e alimentação, animais de estimação, crença 

(páginas 16, 17, 18, 19 e 20) e contato com os PARIWAT (páginas 21 e 22). 

• Gênero Lenda 

• Mostre o vídeo sugerido e sugira uma pesquisa sobre a lenda da mandioca. Poderão ser utilizadas também as informações 

contidas da obra nas páginas 26 e 27 para complementar o trabalho. Depois disso, os alunos deverão escrever sobre essa lenda 
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para enviá-la a Kabá, informando-lhe dessa história tão tradicional da cultura brasileira: http://www.youtube.com/ 

watch?v=bPMT6ZPxG1o 

 
• Gênero Autobiografia (Sou CRIANÇA) 

• Os alunos escreverão uma autobiografia, assim como Kabá fez. A obra deverá ser utilizada como referência temática de 

informações necessárias para essa autobiografia, principalmente as páginas 24 e 25. 

 
• Gênero Notícia 

• Os alunos deverão pesquisar sobre o povo Munduruku. Depois disso, escrever uma notícia de jornal que traga essas 

informações. Uma notícia é objetiva, contém fatos/acontecimentos importantes e informa os principais envolvidos (nomes, idades, 

onde moram) 

 
CONVIVÊNCIA ESCOLAR E CULTURA DE PAZ 

Bullying não tem Graça! 

Resgatar as regras principais de convivência. 

Reforçar o valor da ética nos dias atuais e a necessidade de 

exercitá-la em nossas atitudes diárias. 

Estimular o companheirismo, a amizade e o respeito ao outro 

Conhecer o fenômeno Bullying, refletindo sobre suas 

consequências na vida dos alunos. 

Divulgar o conceito de Bullying não só no ambiente escolar e 

familiar, mas também para a sociedade. 

Oferecer atividades que trabalhem valores como tolerância e 

solidariedade. 

Estimular o convivo ético com as diferenças. 

Promover o diálogo entre os estudantes despertando-lhes a 

consciência crítica. 

http://www.youtube.com/
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BAOBÁ: 

 
 

Apresentar livros, desenhos, brinquedos e brincadeiras que 

tragam personagens e o repertório cultural negro é essencial em 

todas as turmas. Todas as crianças precisam se ver 

representadas nos materiais que o professor propõe, mas 

também, precisam entender que na sociedade existem 

diferenças entre as pessoas. O contato com obras que 

representem a diversidade humana deve ser incentivado em 

casa e na escola para que a convivência, o respeito e a 

valorização das diferenças sejam cotidianos para as crianças. 

CONTEÚDOS 

1. Identidade e ancestralidade 

2. Reconhecer e valorizar canções jogos e brincadeiras que 

digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e 

outras crianças 

3. Corpo e movimento 

4. Linguagens, história e artes 

 
 
 

Promover a valorização da diversidade e das Diferenças 

exercitando a empatia fazendo-se respeitar e promovendo o 

respeito ao outro sem preconceito de qualquer natureza 

 
Combater o racismo na escola a partir de uma perspectiva afro 

centrada, combater a intolerância religiosa e conhecer os 

saberes ancestrais e valores culturais africanos como 

ferramentas emancipatórias e descolonizadoras 

 
Contribuir para a construção de uma infância livre e autônoma 

parceira na mudança social 

 
Proporcionar às crianças referenciais positivos acerca de 

Negritude fortalecendo o processo de construção de identidades 

que respeite e Valorize a diversidade étnico racial 

 
Contribuir com a implementação da Lei 10.639/03 para o ensino 
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5. Gêneros textuais (poemas, cordel, receitas, textos 

informativos, contos, narrativas…) 

6. Leitura e reescrita releitura da obra 

7. Tradições orais e valorização da memória 

8. Mulheres negras escritoras. Pintores e artistas negros 

9. O eu o outro e o nós, escuta fala e pensamento. 

10. Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e 

modos de vida 

11. Aprender a se colocar no coletivo escutando atentamente 

seus colegas e respeitando as vezes em momentos coletivos 

participar de atividades que envolvam a confecção de objetos 

buscando materiais e aprendendo a valorizar a produção dos 

colegas 

12. Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos 

necessidades sentimentos e opiniões 

13. Expressar ideias sobre suas vivências por meio da 

linguagem oral e escrita escrita espontânea de fotos desenhos e 

outras formas de expressão 

 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS E SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGENS 

de história e cultura africana e afro-brasileira 
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Propomos como ponto de partida do percurso formativo a 

realização da roda de história e diálogos que suscitem reflexões 

sobre a diversidade, as diferenças e o respeito. Possibilitar a 

interação com a cultura, a diversidade, a geografia e a história 

africana e afro-brasileira. Livro Tamara e Tamarindo 

Culminância dia 20 de novembro 

 

 
 
 

 
YAYÁ: 

 
Possibilitar dentro do espaço escolar uma efetiva participação 

da família no processo educacional do estudante na perspectiva 

de que a parceria família-escola possa possibilitar melhorias no 

processo ensino-aprendizagem.Juntamente com SOE e a 

SEAA. 

 
HORTA ESCOLAR 

Educação ambiental coletiva: 

 
 

Um instrumento Ecoalfabetizador no ensino fundamental. 

 
Desenvolver atitudes e que permitam ao estudante apresentar 

ações de preservação do meio ambiente seja na valorização da 

produção de alimentos sem agrotóxico, cuidados com a saúde e 

valorização da vida 

e da natureza. 

 
 
 

BRINCADEIRA É COISA SÉRIA: OFICINA 

 

Através do brincar, a criança na Educação Básica aprende, 

experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora 
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 sua autonomia de ação e organiza suas emoções. O principal 

objetivo da brincadeira é explorar. 

 
 
 
 
 
 
 
BAÚ DAS ARTES: 

 
Conhecer a história e evolução da Percurssão. Conhecer e 

praticar a musicalidade repercussão no ritmo do coração. Discutir 

a percussão no ambiente escolar; Vivenciar aulas práticas e 

teóricas de percussão e outras manifestações folclóricas de 

origem africana; Compreender os principais cantores e cantoras 

negras. 

 
 
 
 

 
TRAVESSURAS 

 
Possibilitar interação com seus pares através de brincadeiras no Recreio. 

 

MENINA MOÇA E MENINO 

RAPAZ 

 
Orientar as crianças do 4° e 5° sobre as mudanças e conflitos recorrentes das idades. 
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1. PROJETO INTERVENTIVO: 

Movimentando e Descobrindo Múltiplas Linguagens, Ampliando Aquisição de Conhecimentos e Valores. 

 
 

Objetivo 

Possibilitar a melhoria na aprendizagem de escolares, através do projeto interventivo, criando mecanismos que favoreçam a 

superação das dificuldades. 

 
Principais ações: 

✓ Atividades que propiciem o desenvolvimento da capacidade de ler, escrever e realizar cálculos com autonomia; 

✓ Estímulo ao desenvolvimento cognitivo; 

✓ Desenvolvimento de atividades que propiciem o aprimoramento da lateralidade; 

✓ Vivência de estruturas matemáticas explorando o raciocínio lógico de maneira significativa. 

 
 

Avaliação do Projeto e no Projeto 

 
 

O projeto será avaliado continuamente ao longo do processo pela coordenação pedagógica, gestores e professores. 

 
 

Responsáveis: Coordenação pedagógica, docentes e equipe gestora, SOE SEAA. 
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Plano de ação da Coordenação Pedagógica 

 
 

Objetivo geral 

 
 

Promover necessárias articulações numa atuação conjunta com os a equipe gestora e docente para construir alternativas que 

coloquem a educação a serviço do desenvolvimento de relações verdadeiramente democráticas, ofertando a comunidade escolar 

uma educação de qualidade, no intuito de formar cidadãos críticos e reflexivos. 

 
Objetivos específicos 

 
 

▪ Orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e a execução do planejamento pedagógico desenvolvido pelos 

professores; 

▪ Dar suporte técnico-pedagógico ao planejamento, desenvolvimento e avaliação do Projeto Interventivo e do 

Reagrupamento; 

▪ Investigar, discutir e implementar metodologias para sala de aula, juntamente com os professores, que garantam 

uma participação mais crítica e reflexiva dos estudantes na construção do conhecimento; 

▪ Salientar a importânciado trabalho coletivo na construçãodo conhecimento; 

▪ Propiciar mecanismos que favoreçam a articulação da teoria à práticaMnos momentos de estudos, planejamentos, 

discussões; 

▪ Elaborar, desenvolver e avaliar oprojeto político pedagógico juntamente com a equipe gestora. 
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Ações e estratégias 

 
 

 
✓ Acompanhar e assessorar na, aplicação, análise e reflexão dos resultados das avaliações diagnósticas internas e externas; 

✓ Discutir nas coordenações coletivas sobre as fragilidades e potencialidades dos professores diante do trabalho em sala de 

aula; 

✓ Montar com os professores projetos que atendam às necessidades dos alunos; 

✓ Reuniões quinzenais para planejamento por ano; 

✓ Reuniões quinzenais para planejamento coletivo; 

✓ Aplicar e/ou acompanhar testes da psicogênese quando necessário; 

✓ Divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas, promovidas pela instituição 

educacional, pela diretoria regional de ensino e pela subsecretaria de educação básica, inclusive as de formação 

continuada; 

✓ Montar gráficos e tabelas que identifiquem a realidade da escola no que se refere à aprendizagem; 

✓ Estudo e elaboração de fichas e instrumentos para acompanhamento das reuniões, dos conselhos de classe e para 

avaliação do processo; 

✓ Orientar os professores na escrita dos relatórios de forma sistemática e registrada; 

✓ Atuar no processo de formação continuada nas coordenações coletivas e dentro e fora da escola; 

✓ Acompanhar as atividades do projeto político pedagógico nas coordenações coletivas e no dia a dia da escola. 
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Parcerias envolvidas nas ações 

 
 

✓ Equipe gestora; 

✓ Professores; 

✓ SOE; 

✓ SEAA; 

✓ CRESO; 

✓ Outros espaços a serem construídos. 

 
 

Cronograma: Ao longo do processo bimestral e ao final do ano letivo. 

Avaliação das ações 

✓ Observação sistemática do processo; 

✓ Apreciação dos resultados a partir de dados coletados através de fichas e questionários, confrontando com os objetivos e 

ações definidas, possibilitando elaboração de dados gráficos para acompanhamento e redirecionamento das ações de 

acordo com as necessidades evidenciadas; 

✓ Bimestralmente nos conselhos de classe, nas reuniões coletivas, nas reuniões de pais e mestres, nas reuniões com a 

Direção e SOE; 
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Plano de ação da SEAA (Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem) 

Objetivo geral 

Viabilizar a mudança de paradigma da comunidade escolar sobre a função do SEAA, transformando a expectativa de atuação 

focada no aluno em atuação de reflexões e conscientização dos papéis e reponsabilidades dos atores da escola, apoiando a 

equipe escolar, favorecendo a apropriação do conhecimento, do desenvolvimento de recursos e habilidades que viabilizem a 

renovação das práticas educativas. 

 
Objetivos específicos 

 
 

✓ Realizar o Mapeamento Institucional; 

✓ Prestar Assessoria ao trabalho coletivo; 

✓ Acompanhar o processo ensino aprendizagem. 

 
 

 
Ações e estratégias 

 
 

✓ Contextualizar as propostas da SEAA para a construção de propostas interventivas; 

✓ Envolver-se na dinâmica escolar; 

✓ Levantamento de demandas; 

✓ Contribuir com os processos de reflexão e promoção do conhecimento; 
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✓ Incentivar o envolvimento da comunidade; 

✓ Acompanhar o ritmo dos acontecimentos da escola; 

✓ Oferecer devolutivas dos casos e ações da SEAA; 

✓ Acolher demandas familiares e oferecer devolutivas; 

✓ Inserir-se no cotidiano escolar para construir um senso de pertencimento à Equipe Escolar; 

✓ Integrar o trabalho dos dois serviços (SOE, SEAA) 

✓ Acompanhar como se dá a aplicação de métodos e técnicas pedagógicas na prática diária de sala de aula e na realização 

de projetos, propondo intervenções caso sejam necessárias. 

✓ Estudo do Projeto Político Pedagógico; 

✓ Participação na Coordenação Coletiva; 

✓ Entrevistas com docentes e pais de estudantes; 

✓ Formação continuada para o docente; 

✓ Formação voltada para famílias; 

✓ Participação em Conselho de Classe; 

✓ Participação em Reunião de Pais; 

✓ Convocações aos familiares; 

✓ Participação em eventos escolares (festa junina, festa da família, etc); 

✓ Coordenação e Execução de projetos de acordo com as demandas da escola; 

✓ Avaliação e reavaliação dos alunos.Formações com os docentes. 

 
 

 
Parcerias envolvidas nas ações 
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Professores, SOE, AEE, coordenação pedagógica, professores, famílias, equipe gestora e serviços sociais da região. 

 
 

Público 

 
 

Pais, alunos, professores, equipe gestora, demais profissionais da escola. 

 
 

Cronograma 

 
 

Ano letivo de 2022 

 
 

Avaliação: 

SEAA avaliará se há necessidade de mudanças de estratégias para dialogar com o PPP. 

Solicitar feedback dos docentes e direção ao longo do ano por meio de questionários estruturados ou verbalmente; 

Oferecer aos pais uma caixa de sugestões e avaliação do serviço. Solicitar aos docentes o feedback sobre as ações realizadas 

pela equipe; 

 
 

Plano de ação – Conselho Escolar 

 
 

Objetivo geral 
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Promover regularmente a integração entre os diversos segmentos que compõem a comunidade escolar visando uma concepção 

educacional comum e a unidade de propósitos e ações. 

 
Objetivos prioritários 

 
 

 
Consolidar um espaço legitimo de debate, negociação e encaminhamento de demandas educacionais de acordo com cada segmento 

escolar representado no conselho; 

Fazer um conselho escolar atuante capaz de expressar-se comprometido e atuante na elaboração do PPP, da avaliação e no 

acompanhamento do mesmo; 

Descentralizar os deveres e ações relativos à gestão escolar para fortalecer a própria escola e reforçar a ligação família-escola e escola- 

comunidade; 

 
Metas 

 
 

Avaliar ações realizadas pelo conselho escolar da E.C. ECCA, ao longo do ano letivo; 

Elaboração de cronograma de reuniões ordinárias bimestrais do conselho escolar; 

Realizar encaminhamentos da gestão da escola; 

Estabelecer conjuntamente ações para dinamizar sua participação na Escola Classe ECCA, buscando a melhoria na qualidade do 

ensino oferecido pela mesma; 
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Estratégias 

Realizar reuniões, garantindo a participação dos segmentos envolvidos do processo de ensino aprendizagem; 

Reunião com representantes escolar e comunidade; 

Promover estudo, elaboração e aprovação do Regimento Interno do Colegiado Escolar que possa atender às necessidades da 

comunidade e dos educadores locais; 

Criar calendário de reuniões juntos aos membros do Colegiado Escolar; 

Deliberar e distribuir atividades de cada segmento para melhor atuação dos mesmos; 

Registro e assinaturas em Ata, lista de presenças, relatórios, dentre outros, esclarecendo o período de reuniões e questões 

tratadas. 

 
Avaliação 

A avaliação do processo de desempenho do Conselho Escolar,será realizada pela equipe diretiva, coordenação e comunidade 

escolar mediante elaboração de relatório final conjunto com a exposição dos resultados. 

A equipe diretiva do conselho ficará responsável pela elaboração de um questionário Avaliativo que funcionará como Instrumento 

de Coleta de Dados e será distribuída aos Integrantes do colegiado para preenchimento de acordo com suas avaliações, em 

seguida os dados serão analisados e as ações repensadas mediante o que foi detectado nesse processo de análise de dados 

gerados pelo questionário. 
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PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Maria da Gloria Gomes de Azevedo Matrícula: 2430134 Turno: diurno 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe 

pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos 

Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do 

Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, 

visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de 

interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo 

METAS: 

 
 

Alcançar 100% dos estudantes a fim de garantir as aprendizagens e o vínculo com a escola e também evitar a evasão escolar. 

 

 

 

 

 
TEMÁTICA 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

 

 
 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 
EIXO DE AÇÃO 

 
 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 

Ed. 

Cidada 

nia 
DH 

Ed. 

Diversi 

dade. 

Ed. 

Sustent. 

abilidad 

e 

 

Integração Família 

e Escola/ 

Mediação de 

Conflitos 

 

 
X 

  

 
X 

Utilização de estratégias da escuta sensível e 

mediação de conflitos para superação dos desafios 

conjuntamente e fortalecimento da parceria entre 

família e escola. 

Conversa sobre o desenvolvimento da autonomia 

nos estudos. 

 

Ações junto ao 

estudante, famílias 

Acolhimento 

 

 
Ano todo 
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Ações elencadas no “Caderno Orientador: 

Convivência escolar e Cultura de paz” com objetivo 

de promover a Cultura de paz na escola. 

 

Assessoria ao todo trabalho coletivo por meio da 

inserção do cotidiano da instituição educacional e 

pela participação nos espaços educacional 

(coordenação pedagógica, conselhos de classe, 

reuniões de pais). 

 

Ligação para famílias e contatos próximos com 

objetivo de conscientizar sobre a frequência escolar 

 

e encaminhamento com a rede de apoio (Conselho 

Tutelar, CRAS) em caso de infrequentes e violações 

dos direitos das crianças e adolescentes. 
 

Elaboração de folder, vídeos e entre outros para 

ações com a comunidade escolar referente aos meses 

de prevenção (ex. setembro amarelo, maio laranja) 

  

 
Mapeamento institucional e socioeconômico junto 

com SEAA: Mapear a instituição educacional em 

uma perspectiva de atuação preventiva e 

institucional, valorizando as características 

particulares da comunidade escolar, proporcionando 

uma visão aprofundada e clara da comunidade. 

 

 

 
Ações Institucionais 

 

 

 
Início do Ano 

Ensino / 

Aprendizagem 

 

X 

   

Roda de Conversas com os Professores, por meio de 

um diálogo e análise reflexiva com ênfase sobre as 

Ações junto ao 

professor 

Acolhimento 

Ano todo 
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    vivências neste novo contexto escolar e perfil da 

turma. 

 

Atendimento aos professores, familiares e estudantes 

no desenvolvimento de estratégias para autonomia 

nos estudos (rotina de estudos e preparação de 

ambiente adequado). 

 

Participar da realização dos estudos de caso e dos 

casos omissos dos estudantes e dos ANEE’s em 

conjunto com a SAA 

Ações Institucionais  

 

 

 

 

 
2º semestre 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desenvolvimento 

das Competências 

Socioemocionais 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 

 Acolhimento ao grupo de professores: roda de 

conversa e divulgação de palestra. 

 

Desenvolvimento de trabalhos e ações que 

desenvolvem a autoestima, autocuidado e as 

emoções. Escuta sensível e atendimento 

individualizado. 

 

Acolhimento, nas coordenações Coletivas aos 

professores com mensagens, músicas e vídeos. 

 

Conscientização e promoção da educação inclusiva, 

Semana do Brincar, Maio Laranja, Setembro 

Amarelo e outros. 
 

Atendimento aos alunos: roda conversa com grupo 

de estudantes, atendimento individual, escuta 

sensível e ativa, conversa qualificada, vídeos e 

mensagens que desenvolvam as competências 

socioemocionais. 

 

 

 

 

 

 
 

Ações junto aos 

professores 

Acolhimento 

Aprendizagem 

Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ano todo 
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Acolhimento as famílias para fortalecimento dos 

papéis dos responsáveis na vida e desenvolvimento 

dos seus filhos (Projeto Yaya. 

  

 

 

 

Saúde 

 

 

 

X 

  Articulação com a Rede de Saúde e Social: Por meio 

do sistema SEI e por telefone, encaminhamento de 

alunos que necessitam de atendimento e 

acompanhamento médico. 

 

Saúde na escola: ações em parceria com a UBS para 

promover a saúde bucal e cuidados com o corpo e 

higiene. 

 

 

 

Ações em rede 

 
 

Ano todo 

 

 

 

2º semestre 

 

 

 

 

 

 
 

Transição 

 

 

 

 

 

 
 

X 

  

 

 

 

 

 
 

X 

 

Projeto de transição: sondagem de dúvidas com a 

caixinha de dúvidas na sala de aula e roda de 

conversa com os estudantes e orientações sobre 

mudanças de ciclo 

 

Produção de cartilha para os pais com 

esclarecimentos sobre o próximo ano 

 

Encontro no presencial com a equipe de 

profissionais da educação da escola sequencial para 

conhecer a escola, professores, equipe gestora, bem 

como, o esclarecimento de dúvidas. 
 

Construção de planner para estudantes com 

organização de nova rotina 

 

 

 

 

 

 

Ações junto ao 

estudante 

Acolhimento 

 

 

 

 

 

 
 

2º semestre 
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Maio Laranja: 18 

de maio, O meu 

corpo é um 

tesouro. 

 

X 

 

X 

  

Ações voltadas para o combate e enfrentamento ao 

abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes 

com dinâmicas, formações e atividades voltadas para 

a temática. 

 

Ações junto às 

famílias, Estudantes e 

professores. 

 

30 dias 

 

Projeto Menina 

moça e Menino 

Rapaz 

 

X 

 

X 

  

Projeto desenvolvido em parceria com a UBS para 

promoção de autocuidado, tirar dúvidas sobre as 

transformações da puberdade dos nossos estudantes 

a fim de conscientizar sobre as mudanças e 

responsabilidades. 

 

Estudantes e 

professores. 

 

2º semestre 

com duração de 

30 dias 

 

Projeto Afeto 
 

X 

 

X 

  

Projeto desenvolvido em parceria com a SEAA a 

fim de abordar de forma afetuosa e emocional a 

origem da criança, com objetivo de se reconhecer 

como uma misturinha perfeita do encontro do seu 

papai e de sua mamãe. 

 

Estudantes e 

professores. 

 

Ano todo 

 

Projeto Setembro 

Amarelo: 

Emoções  a todo 

vapor 

 

X 

 

X 

  

Projeto desenvolvido com toda comunidade escolar 

com uma abordagem socioemocional. 

 

famílias, Estudantes e 

professores. 

 

2º Semestre 

com duração de 

15 dias 
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 
 

- Conselho de Classe 

- Avaliação institucional. 

- Elaboração de instrumentos como questionário e formulários 

- Registros escritos dos relatos orais 

- Devolutiva das atividades impressas 

- Reuniões de avaliações com a equipe gestora, discussões com o corpo docente e a comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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17. CRONOGRAMA COLETIVO DAS HISTÓRIAS DO ANO DE 2022. 

 
 

FEVEREIRO 
 
 

Datas comemorativas FESTA DA ALEGRIA 

Histórias contadas coletivamente Pedro e Tina 

Experiências: ciências outras 

explorações significativa. 

Identidade e autonomia. 

 
 

 

MARÇO 
 
 
 

 
Datas comemorativas Dia da Escola. Dia Mundial da Água. 

Páscoa. 

 
 
 

Histórias contadas coletivamente 

UMA VEZ.... 

KABADAREBU 

Charalin 

a.Sacita. 

A viagem de 

Cristal.Pingo 

d’água. 

O coelhinho que não queria estudar. 

 
 

Eventos 

- Semana de Conscientização e 

Promoção daEducação Inclusiva 

- Semana de Conscientização do Uso 

Sustentável da água 

 
 
 

Histórias complementares 

sugestõesde uso livre. 

O gato pirado ,comprido. Estreito. ABC 

dos animais. 

-Usando as mãos. O banho de Nina. 

Porque os gêmeos são tão iguais. Meu 
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 bairro. Ruas quantas ruas. O mundinho 

Azul. O coelhinho 

que não era de páscoa. 

Experiências: ciências 

outrasexplorações 

significativa. 

Vivências. 

 
 

 
Musicalidade: Psicomotricidade, 

Jogose Brincadeiras 

Onde está o objeto? Dançado com 

asbexigas. 

Todo mundo junto. Corrida contra tempo. 

Desafio da imitação. Brincando de 

equilibrar.Pula fogueira. Forca. Cartão 

conflito. Mestremandou. Telefone sem fio. 

Construção com 

palitos de picolé. Trilha com movimentos. 

 
 
 

 

ABRIL 
 
 

Datas comemorativas POVOS ORIGINARIOS 

Aniversário de Brasília. Dia do Livro 

Infantil. 

Histórias contadas coletivamente 

... 

Maria vai com as 

outras.O carteiro 

chegou. 

Eleições no jardim 

DANIEL MUNDURUKU E OBRAS 

Eventos Projeto Cidadania quanto mais cedo 

melhor 

Passeio Transitolândia 
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Histórias complementares 

sugestõesde uso livre. 

- O Galinho Apressado. 

- A descoberta. 

- O short amarelo da raposa. 

- Os dez amigos. 

- Pelegrino e Petrônio. 

- O menino que descobriu Brasília. 

- Uma arara e sete papagaios 

Experiências: ciências 

outras 

explorações significativa. 

Interações com a natureza e 

sociedadeHigiene /saúde 

Quiquita 

Musicalidade psicomotricidade 

jogos 

brincadeiras 

Jogos e brincadeira- Lateralidade 

 
 

 

MAIO 
 

 
Datas comemorativas O ESCRITOR NA ESCOLA 

 
Histórias contadas coletivamente 

Dona Benta vem a escola... 

 
TAMARA E TAMARINDO 

O grande 

rabanete. 

Tangolomango. 

Para que serve uma barriga tão grande. 

 
 
 

Histórias complementares 

sugestõesde uso livre. 

- Se as coisas fossem mães. 

- Alto. 

- Carta para os meus amores. 

- O caso do bolinho. 

- Chovendo na horta. 

- No coração e na bolsa 

- O paradeiro do padeiro. 
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Experiências: ciências 

outrasexplorações 

significativa. 

-Tia Anastácia vem a Escola 

Percepção gustativa: odores e 

sabores.A cesta de dona Maricota. 

Origem dos alimentos/receita: 

Amanda no país das vitaminas. 

 
 

 

JUNHO 
 
 

Datas comemorativas DIA DO CAMPO 

Histórias contadas coletivamente 
 

A árvore 

generosa. 

Mamulengo. 

  

 
 
 

Histórias complementares 

sugestõesde uso livre. 

- O menino que morreu afogado no lixo. 

- Os três jacarezinhos. 

- Tudo por causa do pum. 

- O rato do campo e da cidade. 

- História da ressurreição do Papagaio. 

- Super amigos. 

 
Experiências: ciências 

outrasexplorações 

significativa. 

Linguagem matemática: 

Conservação de quantidades contínuas e 

descontínuas. 

A menina derretida. 

O homem biscoito. 

 
 

 

JULHO 
 

Datas comemorativas Dia dos Avós. 

Dia da 

Amizade 

Dia do Escritor 
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Histórias contadas coletivamente  
Dona Baratinha 

 
 
 

Histórias complementares 

sugestõesde uso livre. 

- Chá das dez. 

- A colcha de retalhos. 

- A velha a fiar. 

- Girafinha flor faz uma descoberta. 

- Gato xadrez. 

- A farra no formigueiro. 

- Os ouvidos de bolota. 

Experiências: ciências 

outras 

explorações significativa. 

Estruturação de conceito de 

tempo.Só um Minutinho. 

Gabi perdi a hora. 

 

AGOSTO 

 
Datas comemorativas Folclore 

Histórias contadas coletivamente A verdadeira história do lobo mau. 

 
 
 
 
 
 

 
Histórias complementares 

sugestõesde uso livre. 

- O terceiro ouvido. 

- Adivinha o quanto eu te amo. 

- Dez bons conselhos de meu pai. 

- O 

macaquinho 

Zumbi. 

- Lendas. 

- A festa no céu. 

- A panela de arroz. 

- 10 Sacizinhos. 

- A cor da vida. 

- O lobo voltou. 

- Quatro porquinhos e um livro. 

- Quando o lobo tem fome. 

Experiências: ciências 

outras 

Propriedades dos objetos: som 

- Característica sonora 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
ESCOLA CLASSE CÓRREGO DO ARROZAL 

10 

 

 

 

explorações significativa. - Intensidade do som 

- Sons vogais e não vocais 

 
 

 

SETEMBRO 
 

 
 
 
 

Datas comemorativas 

Primavera 

Dia da 

Árvore 

Dia Nacional de luta da pessoa com 

deficiência. 

Histórias contadas coletivamente 
A cigarra e a 

formiga. A 

margarida friorenta. 

A doença da terra. 

Eventos FESTA CULTURAL 

 
 
 
 
 
 
 
Histórias complementares 

sugestões de uso livre. 

- A descoberta da joaninha. 

- A joaninha diferente. 

- A joaninha que perdeu as pintinhas. 

- A sementinha. 

- A primavera da 

lagarta.Quem é a 

Glória? 

- BULLYNG não é amor! 

- O Reino das borboletas brancas. 

- As centopéias e seus sapatinhos. 

- A borboleta cinza. 

- Minha família é colorida. 

- A primavera da lagarta. 

Experiências: ciências 

outrasexplorações 

significativa. 

Conhecimento físico sobre 

animais eplantas 

Ciclo da água/ água parada? 
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 Germinação 

 João e o pé de 

feijão.a 

sementinha. 

Existência do 

ar A bolha e o 

vento 

A pipa e a flor 

 
 

 

OUTUBRO 
 
 

Datas comemorativas 
Dia da Criança 

Dia do Professor 

Histórias contadas coletivamente 
Chapeuzinho 

amareloO macaco 

e a velha 

Eventos Festa das crianças 

 
 
 

 
Histórias complementares 

sugestõesde uso livre. 

-Perdi a hora 

-Até as princesas soltam pum 

-Chapeuzinhos coloridos. 

-Telefone sem fio 

Quem tem medo do Lobo mau. 

Alvinho. Apresentadora de TV e o 

campeãoNão 

O Gato massamê é Aquilo que ele vê 

Experiências: ciências 

outrasexplorações 

significativa. 

Estruturação de conceito de espaço 
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Musicalidade psicomotricidade 

jogosbrincadeiras 

- Trilha com movimentos. Lençol furado. 

- Acerte o alvo. Passarela do 

movimento(colchonetes). 

- Adivinha. Movimentos com cores. 

- Relaxamento. Imitando os bichos. 

- Qual é a música? (gravuras ou objetos). 

 
 

 

NOVEMBRO 
 

 

Datas comemorativas 
Dia da Consciência Negra 

Histórias contadas coletivamente 
Só um minutinho 

Menina bonita do laço de fita 

 
Histórias complementares 

sugestõesde uso livre. 

Do jeito que você 

éO amigo do rei 

A cor da vida 

Menina bonita do laço de fita 

 O cabelo de 

LelêPeppa 

Rosa Morena 

O casamento da Princesa 

Berimbau mandou te chamar 

Picote 

Na minha escola todo mundo é igual 

Experiências: ciências 

outrasexplorações 

significativa. 

Negritude em cena 

 -Brincadeiras Dirigidas. 

-ginásticas históriadas 

- Palavra Cantada. 

- Quintal da Cultura. 

- Cocoricó. 
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Musicalidade psicomotricidade 

jogosbrincadeiras 

- Turma da Mônica. 

- Patubatê. 

- Aprender aprender. 

- Mariana Bastos 

- Pindorama. 

- Sid o Cientista. 

- Charlie e Lola 

- Peixonauta. 

 

DEZEMBRO 
 

 
Datas comemorativas Natal 

Histórias contadas coletivamente 
A casa sonolenta 

O natal do carteiro 

 
 

Histórias complementares 

sugestõesde uso livre. 

Soltei o pum na 

escola.É meu não 

empresto Gildo 

Coelho mau 

O urso rabugento 

 
 
 
 

Musicalidade psicomotricidade 

jogosbrincadeiras 

- Corrida da batatinha 

- Pular corda 

- Quebra cabeça 

- Jogo da velha (coletes) 

- Dobraduras 

- Pescaria 

- Blocos lógicos 

- Tiro ao alvo 

- A Florista. 

- Chegou a Primavera. 

- Corrida dos sapatos. 

- Dança das cadeiras. 

- Dança dos colchonetes. 
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Musicalidade. psicomotricidade jogos brincadeiras.Sugestões para os 
meses de abril a setembro. 

- A cobra não tem pé. 

- Boca de forno 

- Meus pintinhos venham cá 

- Seu mestre mandou 

- Nunca três 

- Vivo morto 

- Dominó gigante(nomes / 

tradicional) 

- Serra-serra, serrador 

- Comida brasileira 

- Amarelinha 

- Eu tenho um patinho 

- Bochecha 

-Nunca três 

- Batatinha quente 

- Boliche 

- Boliche com olhos vendados 

- bolinha de sabão 

- Sol e lua 

- Ciranda 

- Quebra cabeça 

- Blocos lógicos 

- Tiro ao alvo 

- A Florista. 

- Chegou a Primavera. 

- Corrida dos sapatos. 

- Dança das cadeiras. 

- Dança dos Colchonetes.- Tom é o gato. 

- Balangandã. 

- Esconde- esconde. 

- Escravos de Jô. 

- Estátua. 

- Espelho. 

- Está quente, está frio. 

- Salada de frutas. 

- Passa anel. 

- Telefone sem fio. 

- Pula fogueira. 

- Construção com palitos de picolé. 
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